
TILLSAMMANS 
KAN VI GÖRA 
STOR SKILLNAD
Som partner till Hörby FF bidrar du till att 
göra vårt samhälle bättre samtidigt som du 
stärker ert varumärke.



DRA NYTTA AV 
KRAFTEN I EN AKTIV 
OCH INKLUDERANDE 
FOTBOLLSKLUBB
Med tanke på det samhällsansvar Hörby FF tar 
för barn och ungdomar i Hörby – och kanske 
framförallt för vårt integrations arbete i Hörby 
kommun – är det vår förhoppning att vår  
förening är något som ditt företag kan  
tjäna på att associeras med.

Hörby FF är en lokal klubb men vi är en aktiv spelare på  
samhällsscenen och en angelägenhet för många Hörbybor.  
Vi har 500 medlemmar varav merparten är aktiva spelare  
och ledare. Under säsongen som gick hade vi över 20 lag  
anmälda till seriespel/sammandrag. 
 Vi fortsätter att ta ett stort samhällsansvar i Hörby, fram
förallt genom våra ideella ledares sätt arbeta med att få alla 
att känna sig välkomna och känna att de har en menings
full fritidssysselsättning. Men även i arbetet för att främja 
integra tionen i Hörby kommun spelar de en stor roll för att  
få barn och föräldrar med ursprung från andra länder att  
känna sig välkomna hos oss.
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VI UTVECKLAS HELA TIDEN
2021 och 2022 har vi anordnat ungdomslandskamper för poj-
kar 16 år på Hörby IP, vilket varit lyckade engagemang med 
mycket publik på Hörby IP och föreningen har fått stora lovord 
av arrangemangen.
 Våra ledare gör fantastiska insatser och under senaste  
åren har vi använt en del av sponsring till inköp av värmejackor 
och regnställ till alla ledare så de är väl klädda i kallare  
väderlekar.
 Föreningen har även beslutat att ge alla spelare möjlighet 
att kunna köpa träningsoverall (Jacka + Byxa) för 500 kr, dvs 
föreningen stod för mellanskillnaden upp till inköpspriset. Upp-
skattat av föräldrar och har inneburit att fler haft råd att köpa. 
Kanske kan vi stå för ännu större del framöver om fler partners 
vill stötta till!
 2023 innebär fortsatt fokus på att få fler att börja spela fot-
boll hos oss men vi kommer även fortsatt fokusera på att hålla 
kvar spelarna så länge som möjligt i föreningen. En del i detta 
är att fortsatt utbilda ledare och varje lag har även trivselpeng-
ar de kan göra saker utanför fotbollen på. För att nämna något 
inköp vi behöver göra under 2023 är inköp av 5-mannamål då 
nuvarande antal inte räcker till årskullar på över 40 spelare i 
flera lag.
 2023 kan vi åter stoltsera med ett herrlag i Div 4 efter att ha 
gått genom serien obesegrade. Vårt damlag var nära att knipa 
en kvalplats uppåt så får fortsatt spela Div 3. Extra kul är att 
våra seniorlag till över 90% består av spelare från  
Hörby. Att Hörby FF fostrar spelare som väljer att fortsätta 
spela i Hörby FF på seniornivå eller kommer tillbaka efter  
att ha provat på lite högre upp i seriesystemet betyder att vi 
erbjuder något bra för våra spelare och klubbhjärtat är starkt. 



ATTRAKTIVA 
ERBJUDANDEN FÖR 
DIG SOM VILL GÖRA 
SKILLNAD SOM 
PARTNER

Att bli Partner med Hörby FF innebär att du på ett aktivt sätt
bidrar till att göra vårt samhälle bättre – samtidigt som du får  
en unik möjlighet att profilera ditt företag. 
 Eftersom vi har många medlemmar, en Facebooksida med 
över 1 600 följare och Instagram med över 600 följare, kan vi 
erbjuda tillgång till en stor kundbas att nå ut till. Partners har 
möjlighet att lägga ut ett erbjudande eller annan information 
via vår Facebook/Instagram eller göra mejlutskick till våra
medlemmar.
 I den här foldern presenterar vi alla de rättigheter och 
aktiviteter vi erbjuder. Utifrån den nivå du vill nå väljer du  
själv vilka som ska ingå. Hör av dig så berättar vi mer!
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För att ge dig alla valmöjligheter erbjuder vi dig att välja fritt 
bland alla aktiviteter och rättigheter. Du bygger själv ihop ditt pa-
ket och bestämmer hur du vill synas utifrån den nivå du valt. Tänk 
dock på att vissa exponeringsytor är begränsade och då gäller 
först till kvarn!
 
Välj mellan följande nivåer 
Grundpaket: 2500:-/år (minimum)

Brons: 5000-15000:-/år 
Silver: 15 000 – 30 000 kr/år
Guld: 30 000 – 50 000 kr/år
Huvudpartner: +50 000 kr/år 
 

GRUNDPAKET

• Logotyp hemsida med länk till företaget
• Veckans partner på inlägg Facebook/Instagram som görs varje 

vecka där Herr, Dam och ungdomslagens matchtider anges.
• Företagsnamn programblad Herr och Dam
• Reklamutskick via Hörby FF:s medlemsmejl med speciellt  

erbjudande från ditt företag.
• Årskort till alla Hörby FF:s seniorlags hemmamatcher.
• Olika antal av ovan bestämmer priset. Minimum 2 500 kr/år.

 (MINIMUM) 2 500 KR
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KLÄDER

Logotyp på matchtröjor Dam eller Herr
Avtal 2 år

Framsida (30 st tröjor) 4 500 kr/år
Baksida ensam ovanför siffra (30 st tröjor)  5 250 kr/år

Logotyp matchshorts Dam eller Herr 
Avtal 2 år (30 st) 3 000 kr/år

Logotyp träningsoveraller
Avtal 2 år

Framsida 100 kr/st. Beräknat 200 st/år   10 000 kr/år

Baksida övre rygg (1 plats) 150 kr/st Beräknat 200 st/år 15 000 kr/år

Baksida nedre rygg (2 platser) 100 kr/st. Beräknat 200 st/år 10 000 kr/år

Logotyp nya värmejackor
1 000 kr/tryck/jacka år 1 (5 jackor/år) 5 000 kr/år
Från år 2, antalet värmejackor med tryck x 100 kr/år

Logotyp matchtröjor ungdom
Framsida (antalet tröjor x 200 kr/st)
Baksida ensam logotyp ovanför siffran  
(Antalet tröjor x 250 kr/st



ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Skylt/reklamplats 
Logotyp på idrottsplatsen, storlek 200x90 cm 3 500 kr

Logotyp i programblad  
Herr och Dam. Storlek baseras på partnernivå 500 kr

Matchvärd 
Till valfri Herr- eller Dammatch med möjlighet att visa  
upp sitt företag och dela ut pris till matchens lirare. 1 000 kr/match

Matchbollssponsor företag 750 kr/match

Matchbollssponsor privat 500 kr/match

Föreläsningspartner 2 500 kr 

Sommarfotbollspartner 5 000 kr

Fotbollens dag partner 3 500 kr

Evenemangspartner 
Nivå utifrån engagemang

Årskort  800 kr/år 
Inträde till samtliga matcher Dam och Herr

Hörby FF medlemskväll 1 000 kr/kväll
Möjlighet för partners att ha speciella kvällar med  
erbjudande till Hörby FF:s medlemmar. Hörby FF  
sköter utskick och gör reklam för kvällen på våra  
sociala medier och mejlutskick. 
 



VÄLKOMMEN 
SOM PARTNER!

Stefan Fröberg 
0766-33 23 36 
stefan.froberg@horbyff.se

Daniel Lövqvist 
0706-60 09 16 
daniel.e.lovqvist@horbyff.se

Scott Baxter 
0705-08 05 01 
scott.baxter@horbyff.se

Helena Linden 
0760-44 22 83 
helena.linden@horbyff.se

Förutom de paket och möjligheter som beskrivs i den här
broschyren kan vi givetvis skräddarsy ett paket utifrån de behov
och önskemål du har. Kontakta oss så kan vi tillsammans ta fram
en kraftfull lösning som gynnar ert varumärke samtidigt som
du gör en värdefull insats för att skapa sammanhållning och
framåtanda i Hörby. Välkommen att höra av dig!


