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Sponsringsarbetets syfte och mål: 

IBF Gagnef har sedan 2008 verkat för Gagnefs invånare och företagare. IBF Gagnefs breda 

förankring hembygden gör klubben till en bra samarbetspartner för företagandet inom 

kommunen. 

IBF Gagnefs sponsorpaket ska locka fler företag och sponsorer till föreningens 
sponsornätverk. 

Häng med och bli en av IBF Gagnefs glada och stolta sponsorer! 

 

Det här vill vi göra för ditt företag 
 

 Förankra ditt företag i Gagnefs inom och utanför kommunen genom exponering av er 

företagslogo och budskap. Klubbens sponsorer syns där verksamheten bedrivs och 

där många av kommunens invånare tillbringar många timmar av sin tid.  

 Ökade intäkter och affärer.  Genom att välja något av IBF Gagnefs sponsoralternativ 

kan du nå ut till kunder i både inom och utanför såväl kommungräns som länsgräns 

 

 
IBF Gagnef som varumärke 

IBF Gagnef har sedan 2008 varit vuxit till en av de största idrottsföreningarna för ungdomarna 

i Gagnef kommun. Föreningen vilar starkt på en värdegrund som står för en öppenhet där man 

välkomnar alla människor. Som idrottsförening erbjuder vi barn, ungdomar och vuxna möjlighet 

att utöva en av Sveriges största sporter till antal utövare, innebandy. Detta gör att IBF Gagnef 

står sig starkt som varumärke runt om i orten. 

Sponsring och avdrag 

Viljan att sponsra, eller i vart fall det belopp med vilket man är villig att sponsra, är nära 

förknippad med möjligheterna att göra avdrag i givarens verksamhet. När föreligger då rätt till 

avdrag? Avdrag får göras för omkostnader för intäkternas förvärvande i en rörelse. Av detta 

kan förstås att avdragsrätt kräver att sponsringen kan anses generera eller bibehålla intäkter 

hos givaren. Det vanligaste syftet med att sponsra är följaktligen också att marknadsföra det 

givande företaget. 
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Guldsponsor 

Pris: 12 000 kr/år  

Klädsponsor: Logga på tröja fram eller baksidan          7 000 kr/år 

Hallsponsor: Reklambanderoll i Mockfjärds sporthall  5 000 kr/år 

Sargsponsor: Reklam på innebandysargen   3 000 kr/år 

          Värde: 15 000kr/år 

Silversponsor 

Pris: 10 000 kr/år  

Klädsponsor: Logga på tröja fram eller baksidan          7 000 kr/år 

Hallsponsor: Reklambanderoll i Mockfjärds sporthall  5 000 kr/år 

          Värde: 12 000kr/år 

Bronssponsor 

Pris: 6 000 kr/år  

Hallsponsor: Reklambanderoll i Mockfjärds sporthall  5 000 kr/år 

Sargsponsor: Reklam på innebandysargen   3 000 kr/år 

       Värde: 8 000kr/år 

 

Villkor 

Eventuell reklamskatt samt produktionskostnader tillkommer för samtliga paket. Avtal skrivs 
på 2 säsonger. Mer information finns i slutet av detta dokument. 
 

 

  



Klädsponsor för ett seriespelande lag 

Ert företagsnamn exponeras på matchställ tillhörande ett lag i föreningen. Här har du 

möjlighet att få ditt företags namn att synas ihop med glada barn och ungdomar som utövar 

sin favoritsport. Ungdomslagen spelar matcher inom Dalarna och är även på en eller flera 

cuper per säsong. Seniorlagen spelar i serie som sträcker sig till inom regionen Dalarna men 

även i regionen Gästrikland och Uppland.  

Logoplacering exklusive tryck 

Rygg 7 000 kr/år 

Mage 7 000 kr/år 

Byxa 3 500 kr/år 

 
 

 

 

 

Hallsponsor i Mockfjärd sporthall  
 

Ert företagsnamn exponeras på en banderoll uppsatt på en av Mockfjärds Sporthalls 

innerväggar. Banderollen medför att ert företag exponeras innebandysäsongen men även då 

skolan samt andra föreningar har verksamhet i sporthallen.  

5000 kr/år för en banderoll av storleken 2 m2  

Sargsponsor i Mockfjärd sporthall  
 

Ert företagsnamn exponeras på sarg vid innebandyspel i Mockfjärds sporthall. De tillfällen då 

sargen byggs upp och IBF Gagnef står som arrangör av seriematch, cup, sammandrag eller 

liknande i innebandy säkerställer IBF Gagnef att sargdelar med företagets reklamplats 

exponeras åt läktarplats. Under säsongen 2018/2019 kommer 10 lag från IBF Gagnef att 

delta i Dalarnas Innebandyförbunds (DIBF) serier i Mockfjärds Sporthall. Utöver detta nyttjar 

även andra föreningar och Skolan i Gagnef Kommun Mockfjärds Sporthall för innebandyspel. 

3 000 kr/år per sargsektion 

 

Övrig sponsring 

De ovan angivna sponsoralternativen är förslag som normalt passar de flesta företagen. Har 

Ert företag andra idéer på sponsoralternativ eller motprestationer har vi gärna en dialog med 

Er om detta. Kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument. 



IBF Gagnef 
 

IBF Gagnef bildades den 26 mars 2008 då IBK Björbo-Floda och Gagnefs IFs 

innebandysektion slogs samman. Föreningen omfattar förutom föreningsstyrelsen som har 

det övergripande ansvaret en ungdomssektion och en seniorsektion. 

Vi är ca 300 medlemmar varav ca 250 är barn och ungdomar. 

 

Föreningen har flera lag i seriespel: 

 

 Ett A-lag lag i Div 2 Gästrikland/Uppland/Dalarna.  

 Ett U-lag i Div 4 Dalarna 

 8 stycken ungdomslag i Dalarna 

Vision 

I samverkan med skola, kommun, näringsliv och föreningsliv ska IBF Gagnef genom 
satsning på breddverksamhet, bidra till att göra Gagnef Kommun till en attraktiv och aktiv 
plats att bo och leva i. 

Mission 

IBF Gagnef vill erbjuda alla en möjlighet till organiserad idrott med utgångspunkt i Gagnef 
kommun.  Allas uppdrag, ledare och andra engagerade inom IBF Gagnef är att bedriva en 
verksamhet som baseras på värdegrunden. De idrottsliga målen är en viktig del av 
verksamheten, men de måste alltid utgå ifrån värdegrunden och utvecklas i samförstånd 
med klubbens förutsättningar. 

Mål 

IBF Gagnefs långsiktiga mål är att: Vara en förebild inom idrotten, genom att alltid arbeta för 
att föreningen ska agera och möta andra lag, spelare, domare, föräldrar m.fl. med högsta 
ödmjukhet och respekt. Öka antalet tjejer som idrottar och engagerar sig i klubben. 
Tillsammans med Gagnef kommun verka för att Mockfjärds sporthall och andra 
idrottsanläggningar blir naturliga mötesplatser i samhället 

Värdegrund 

Personlig och idrottslig utveckling går före vikten av att vinna. IBF Gagnef vill att 
verksamheten samlas runt tre ledord som genomsyrar allt det vi gör. Vi ska nå resultat 
genom att uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker våra tre ledord: 

 

Glädje Respekt Gemenskap 

  



Sponsoravtal 

IBF Gagnef ansvarar för avtal och kommunikation med sponsorer.  
Framställande och tillverkning av marknadsföringsmaterial är upp till Sponsorerna själva att 
ta fram. IBF Gagnef kan förmedla kontakter och även bistå vid beställning. 
Montering sker genom IBF Gagnefs omsorg. 

Kontakt 

Jörgen Sjuls 
jorgen.sjuls@forsbergsfritidscenter.se 
070-766 41 38 

IBF Gagnef 
Åvägen 2 

785 61 Djurås 

Tryckoriginal 
 
Logotyper önskas i vektorgrafik (.eps format).  
Originalet skickas till jorgen.sjuls@forsbergsfritidscenter.se 
Skriv för vilket företag originalet gäller. 

Originalframställning 

Behöver ni hjälp att skapa era skyltar och banderoller hjälper vi gärna till att förmedla 

kontakter. 
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Avtal avseende sponsring mellan IBF Gagnef och: 

 

Företagets namn:  _____________________________________________________ 

 

Ja, företaget väljer att sponsra innebandyverksamheten i IBF Gagnef genom att 
bli Guldsponsor  

Antal år Avtalsperiod Sponsringssumma  

2  2020  -    -    –   2022  -    -     12 000:-/år  
Ja, företaget väljer att sponsra innebandyverksamheten i IBF Gagnef genom att 
bli Silversponsor  

Antal år Avtalsperiod Sponsringssumma  

2  2020  -    -    –   2022  -    -     10 000:-/år  
Ja, företaget väljer att sponsra innebandyverksamheten i IBF Gagnef genom att 
bli Bronssponsor  

Antal år Avtalsperiod Sponsringssumma  

2  2020  -    -    –   2022  -    -     6 000:-/år  
Ja, företaget väljer att sponsra innebandyverksamheten i IBF Gagnef genom att 
bli Klädsponsor för ett seriespelande lag  

Antal år Avtalsperiod Sponsringssumma  

  2  2020  -    -    –   2022  -    -     Tröja: 7 000:-/år  
2  2020  -    -    –   2022  -    -       Shorts: 3 500:-/år 

 

 
Ja, företaget väljer att sponsra innebandyverksamheten i IBF Gagnef genom att 
bli Sargsponsor  

Antal år Avtalsperiod Sponsringssumma  

2  2020  -    -    –   2022  -    -     3 000:-/år  
Ja, företaget väljer att sponsra innebandyverksamheten i IBF Gagnef genom att 
bli Hallsponsor  

Antal år Avtalsperiod Sponsringssumma  

2  2020  -    -    –   2022  -    -     5 000:-/år/2m2  
 
 
Eventuella produktionskostnaden för klädtryck, banderoll, sargreklam samt eventuell lagstadgad 

reklamskatt tillkommer på priserna ovan. 

 



Avtalsuppgifter 

 

Faktureringsadress:     _____________________________________________________ 

 

Postadress: _____________________________________________________ 

 

Org. nummer: _____________________________________________________ 

 

Telefonnummer: _____________________________________________________ 

 

E-post: _____________________________________________________ 

 

Ort den __________________ 

 

 

 

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 

Företagets referens/representant  Representant IBF Gagnef 

 

 

  

…………………………………………….  ……………………………………………. 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 


