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Fakta om Lunnarps Bollklubb (LBK)
Fotbollsföreningen som bildades 1947 är en gedigen och modern förening, 
som bedriver hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. 
En av de högst rankade fotbollsklubbarna på Österlen.

En av de bäst organiserade klubbarna på Österlen.

Verksamhetsplan med tydliga verksamhetsmål.

Verksamhet som baseras på högsta möjliga 
kompetens.

LBK vänder sig till barn, ungdomar och vuxna 
i första hand på Österlen men även från andra 
orter.

LBK: s barn- och ungdomsverksamhet möter 
barnen på den nivå de befinner sig och anpassar 
träningen så att den passar både individen och 
gruppen.

LBK strävar efter att erbjuda aktiviteter för såväl 
icke funktionshindrade som funktionshindrade 
ungdomar.

LBK vill bedriva framgångsrik idrott samtidigt 
som ungdomar och vuxna kan utvecklas positivt 
såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

LBK:s ledarskap präglas av en uttalad positiv syn 
på jämställdhet, etnisk mångfald och tar avstånd 
från droger.

Fakta om Lunnarps Bollklubb (LBK)
Fotbollsföreningen som bildades 1947 är en gedigen och modern förening, 
som bedriver hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. 
En av de högst rankade fotbollsklubbarna på Österlen.

LBK har målsättningen att vara en av de bäst 
organiserade klubbarna på Österlen.

LBK har verksamhetsplan med tydliga 
verksamhetsmål.

LBK:s verksamhet baseras på högsta möjliga 
kompetens.

LBK vänder sig till barn, ungdomar och vuxna 
i första hand på Österlen men även från andra 
orter.

LBK: s ungdomsverksamhet möter barnen på den 
nivå de befinner sig och anpassar träningen så att 
den passar både individen och gruppen.

LBK är förutom Svenska Fotbollsförbundet 
medlem i Svenska Friidrottsförbundet som 
ett led i att kunna erbjuda bredd för att 
ungdomar och vuxna ska kunna utvecklas
såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

LBK är även medlem i Svenska Parasportförbundet 
och strävar efter att erbjuda aktiviteter för såväl 
icke funktionshindrade som funktionshindrade
ungdomar.

LBK:s ledarskap präglas av en uttalad positiv syn 
på jämställdhet, etnisk mångfald och tar avstånd 
från droger.
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ÖSTERLEN 
GARDEN SHOW
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Samarbeta med oss
Det finns bra anledningar att samarbeta med Lunnarps Bollklubb.

God PR genom att ert stöd bidrar till:

Fritidssysselsättning för god fysisk och psykisk hälsa och samtidigt minska risken för utslagning och 
utanförskap. 

Verksamhet som inriktas mot alla ungdomar oavsett förutsättningar.

Verksamhet som förknippas med miljö, hälsa och sport.

Vår utveckling av allaktivitetshall, en mötesplats för funktionshindrade och icke funktionshindrade 
ungdomar.

Bibehållande av en mötesplats i en levande landsbygd .

Som samarbetspartner…

…exponeras ditt företag på dräkter, skyltar, hemsida, social media och programblad.

…blir ditt företag en del i vårt företagsnätverk för erfarenhetsutbyte.

…får du erbjudanden under året exempelvis fribiljetter till Österlen garden Show, föreläsningar mm.

Samarbeta med oss
Det finns bra anledningar att samarbeta med Lunnarps Bollklubb.

God PR genom att ert stöd bidrar till:

Fritidssysselsättning för god fysisk och psykisk hälsa och samtidigt minska risken för utslagning och 
utanförskap.

Verksamhet som inriktas mot alla ungdomar oavsett förutsättningar. 

Verksamhet som förknippas med miljö, hälsa och sport.

Vår utveckling av Parafysiskt Centrum, en mötesplats för ungdomar som lever med funktionsnedsättning

Mötesplats i en levande landsbygd

Som samarbetspartner…

… exponeras ditt företag på dräkter, skyltar, hemsida, social media och programblad.

… blir ditt företag en del i vårt företagsnätverk för erfarenhetsutbyte.

… får du erbjudanden under året exempelvis fribiljetter till Österlen Garden Show, föreläsningar mm.

… ger du möjlighet för klubben att fortsätta stödja Läkare utan Gränser
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Hur vill du synas?

Matchdräkter
En spelardräkt är alltid i fokus. Både bland 
publik och media. 
Detta är en perfekt plats att synas på.

Hemsida
På vår hemsida kan du synas samt länkas vidare 
till ditt företag för mer information.

Sociala medier
Genom Facebook och Instagram finns det 
också profileringsmöjligheter för er.

Nyhetsbrev
I samband med utskick av nyhetsbrev till våra 
medlemmar i föreningen kan du presentera 
företaget eller göra en kampanj.
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Hur vill du synas?

Skyltar
Exponera ditt företags varumärke i samband 
med matcher och andra evenemang på 
idrottsplatsen.

Matchsponsor
Som sponsor av våra A-lagsmatcher får du 
exponering bland annat i dagstidning samt 
presentation under matchen.

Arrangemang
Som företag har du möjlighet att exponera ditt 
varumärke och företag på olika sätt i samband 
med olika arrangemang som Lunnarps BK är 
inblandat i.

Övriga kläder
Våra uppvärmnings- och överdragskläder 
syns vid varje match.
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Våra erbjudanden
Detta erbjudande vänder sig till företag och privatpersoner som vill engagera och 
exponera sig tillsammans med Lunnarps BK  och tror på den lokala idrottens 
betydelse i ett friskt och tryggt samhälle.

Här listas ytterligare alternativ för dig som vill stötta klubben. 
Det är möjligt att välja ett eller flera alternativ för att göra egna paket.

Våra sponsoralternativ:

1. Egen skylt på idrottsplatsen

Annonsör bekostar inköp och 
tryckning av skylt. Priset per år 
är det samma för nya och gamla 
annonsörer. Skyltstorlek ca 
60 x 240 cm eller eget önskemål.

3000:- / år

2. Samlingsskylt vid idrotts- 
platsens entré för företag.

Företagslogotypen har storlek 
20 x 30 cm och kan placeras på 
flera ställen på den stora skylten.

Från 1000:- / år

3.  Annons i programblad

¼ sida 1000:- / år
½ sida 2000:- / år
Helsida  3000:- / år

    Guld

Som Guldsponsor tillhör du 
klubbens viktigaste samar-
betspartner och vårt mål är 
att vi kan erbjuda dig max-
imalt utbyte samtidigt som 
vi gemensamt bygger en 
framgångsrik förening. 

Guldpaketet utarbetas efter 
sponsorns önskemål, priorite-
ringar och behov med erbjudan-
de av marknadsföring på match- 
dräkter och samarbetsformer 
enligt önskemål.

Kostnad 40 000:- / år

     Diamant

Som diamantpartner är du 
klubbens huvudsponsor. 

Tillsammans har klubben och 
företaget ett stort antal av 
samarbeten och tjänster för ett 
win-win-förhållande. 

Paketet utformas efter part-
nerns önskemål, prioriteringar 
och behov samtidigt som spon-
sorn erhåller en framskjuten 
placering på tävlingsdräkter.

Kostnad 80 000:- / år

    Silver

Detta erbjudande vänder sig 
till företag och privatperso-
ner som vill engagera sig och 
tror på den lokala idrottens 
betydelse i ett friskt och 
tryggt samhälle. 

Silverpaketet innehåller ett flertal 
olika marknadsförings-plattformar 
från skyltar, hemsida, tävlings-
dräkter samt prioriteringar och 
samarbetsformer efter önskemål 
och behov. 

Kostnad 20 000:- / år
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Röd och Blå

Detta erbjudande vänder sig främst 
till privatpersoner och LBK vänner 
som vill ge idrotten och ungdoms- 
verksamheten ett ekonomiskt stöd.

Du bestämmer själv bidraget storlek 
som kan variera från att du skänker 
matchbollar från 700 kr. 

Från 700:- / år

4. Matchbolls-sponsor 

Matchannons i YA för två tillfällen
Div.4 och div. 6

700:-

5. Matchvärd

Visa upp företaget vid 
hemmamatcher

5000:- / tillfälle

6. Reklamtryck på matchställ

Träningsoverall
Seniorer
Juniorer

Se sep. prislista

    Brons

Detta erbjudande vänder sig till
företag och privatpersoner som 
vill ge idrotten och ungdoms-
verksamheten ett ekonomiskt stöd

Med bronspaketet ges privatpersoner
eller företag möjlighet att exponera sig 
på idrottsplatsen och i sociala medier.  

10 000:- / år



8



10





13

Matchdräkter Herrlaget
Spelardräkten står alltid i fokus, en självklar exponeringsplats.

Matchdräkter Herrlaget
Spelardräkten står alltid i fokus, en självklar exponeringsplats.
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Kontakta oss
Lunnarps Bollklubb
Kansli

Roland Andersson 
lbk@lunnarpsbk.se 
0708- 71 79 82

Lunnarps BK 
Norra Kverrestad 125 
273 94  Tomelilla

Besöksadress: 
Kverrestadsvägen 23

Hemsida: 
www.lunnarpsbk.se



Vi siktar högt...


