
 

Varje krona vi får från dig som samarbetspartner betyder mycket för vår 

förening.  

Den betyder att vi kan fortsätta att utvecklas som en av Västsveriges 

största handbollsföreningar. 

Den betyder att vi kan låta barn och ungdomar spela, umgås och  fostras 

inom handbollen, till handbollsspelare och goda människor. 

Den betyder också att vi kan fortsätta vår satsning mot toppen och att vi 

kan fostra spelare som når eliten både nationellt och internationellt. 

Ditt bidrag gör också att alla som jobbar för och med vår förening känner 

att det är värt allt hårt och ibland ideellt arbete. 



 

Anders Holmensköld, ordförande 

Kungälvs HK 

– är viktig för Kungälvs kommun 
Handboll handlar om gemenskap och glädje som bygger på ett gemensamt intresse.  
En gemenskap som sträcker sig över gränser och kulturer. Kungälvs Handbollsklubb 
står för kommunens bredaste ungdomssatsning med verksamhet för både flickor 
och pojkar, från handbollsskola för de allra minsta till seniornivå.  
 
Vår ambition är att hålla absolut högsta klass på vår verksamhet och utveckla varje 
individ till sin fulla potential. Det är idag ca 600 aktiva handbollsspelare som är med i 
verksamheten och får göra det de gillar allra mest. Det är dock långt fler än bara de 
aktiva spelarna som har glädje av Kungälvs HK. Varje dag och varje vecka året runt 
sker det aktiviteter som engagerar ledare, funktionärer, närstående, publik och 
andra föreningar. 
 
Kungälvs HK driver dessutom en av Sveriges största inomhusturnering Bohus Cup 
som lockar 10-tusentals spelare, ledare, föräldrar och handbollare varje år. Detta 
sammantaget gör att Kungälvs HK är en viktig del av Kungälv. 
 
För våra seniorlag handlade säsongen 2015/2016  om stora framgångar.  
Damerna vann i överlägsen stil sin serie och spelar kommande säsong i Allsvenskan.  
Våra herrar avancerade i stor stil till div 1. Detta kommer innebära nya spännande 
utmaningar för oss som förening. 
 
Det krävs en god organisation och ett stort engagemang från många för att verksam-
heten ska fungera. Arbetet med att bli bättre på det vi gör i alla delar av föreningen 
fortsätter och vi tar ytterligare steg under kommande säsong.  
 
Vi är naturligtvis mycket glada för att just du vill vara med och bidra och vara en  
viktig pusselbit  i vår vision om att vara en elitmässigt organiserad förening som  
utifrån vår värdegrund utbildar och utvecklar ledare, spelare och goda människor. 
 
Väl mött i våra hallar 
Anders Holmensköld 
Ordförande, Kungälvs HK 

1 18 



 11 8 



 

Torbjörn Falk, Ungdomsansvarig 

Kungälv HKs ungdomsverksamhet  

växer stadigt. 
KHK är en av de föreningar som konstant växer varje år. Vi är i nuläget så stora att vi 
i vissa åldersgrupper inte kan ta in fler. Föreningen har slitit hårt med målsättningen 
att ha lag i alla åldrar. Det har gett resultat och KHK har nu till och med fullt i vissa 
lag. Vi har nu cirka 600 aktiva barn och ungdomar och hallbristen i Kungälv är vårt 
största hinder för att kunna växa ytterligare. Det  
 
Vi har cirka 90 ledare på 20 lag och 90 procent av dem är föräldrar. KHK har lyckats 
skapa en bra sammanhållning även bland föräldrarna. 
 
Vi har en stark tradition av att åka iväg på cuper. Då åker även föräldrar med och 
umgås vid sidan av. Föräldrarnas engagemang är väldigt viktigt för vår förening. De 
gör ofantligt stora och värdefulla insatser under Bohus cup. Något vi är oerhört 
tacksamma för. Bohus cup är en folkfest i handbollens tecken. Det är en stor appa-
rat som kräver att alla i föreningen hjälper till. 
 
För våra barn och ungdomar är det en viktig erfarenhet att få möta nya lag från hela 
Sverige och andra länder i Norden.  Vi jobbar med många kringaktiviteter för att det 
ska bli en trevlig upplevelse för tillresta supportrar och Kungälvs bor. Bohus cup är 
nu etablerad och har blivit den näst största inomhusturneringen i Sverige. 
 
Föreningen samarbetar med skolorna i Kungälv för att sprida handbollskunskap och 
den återkommande Skolhandbollen skapar vår största rekryteringsbas. Turneringen 
på hösten för åk 3–5 brukar vara mycket uppskattad och det är nästan 100 procent 
uppslutning från skolorna. 
 
Våra ledare utbildas löpande till att bli bra ledare och vi samarbetar med Prové och 
Friends mot mobbing och droger. Vi funderar på möjligheterna att på något sätt 
jobba med integration genom handboll för nyanlända barn och ungdomar. Vi tror 
att det är ett bra sätt att lotsa in familjer i samhället med hjälp av föreningslivet. 
 
Att satsa på Kungälvs HK är att satsa på barn och ungdomar, det är att satsa mot 
mobbing och droger, det är att satsa på framtiden. 
 
Torbjörn Falk 
Ungdomsansvarig, Kungälvs HK 

13 6 



 3 16 



 5 14 

Per Johansson, tränare damlaget 

Kungälvs HK 

– Allsvenskan nästa! 
Full tid och seger med förkrossande 46-27 i eldskrift på resultattavlan i säsongens 
sista hemmamatch mot huvudkonkurrenten inför vår entusiastiska publik. Det är det 
starkaste och mest bestående minnet av en resultatmässigt nästintill perfekt säsong. 
En sanslös epilog och ett kvitto på ett mycket väl utfört arbete av våra tjejer. Kung-
älvs HK är tillbaka i det nationella finrummet då laget nästa säsong spelar handboll i 
Sveriges näst högsta serie, Allsvenskan.  
 
För två år sedan lades de första ritningarna upp på bordet. Uppdraget var att skapa 
ett högpresterande system och att bli mer elitmässiga på alla plan. Unga spelare re-
kryterades in i verksamheten och det skapade bättre förutsättningar för föreningens 
egna spelare då de fick en bättre miljö att verka och utbildas i.  
 
Förra våren kom första framgången då våra A-Flickor tog sig hela vägen till SM-
slutspel och två av dem gjorde debut i den blå/gula landslagströjan. Våra unga tjejer 
stormade sedan upp i A-truppen och tillsammans med föreningens duktiga seniorer 
startade de en kulturförändring som i våras belönades med en biljett till Allsvenskan. 
 
I år står A-laget inför en stor utmaning. Vi har som målsättning att etablera oss i den 
näst högsta serien och försöka göra fina avtryck med en kreativ och fartfylld spelidé.  
 
Arbetet på ungdomsnivå accentuerades och i våras kvalificerade sig både våra A-
Flickor och B-Flickor SM-slutspel med ett silver med guldkant signerat våra B-Flickor.  
 
Vi har under dessa två år haft spelare som spelat i juniorlandslaget och en mängd 
spelare som figurerat på Svenska Handbollförbundets riksläger. Kungälvs HK har på 
kort tid blivit attraktivt för både unga talangfulla spelare och seniorspelare då ryktet 
kring föreningens goda verksamhet sprids ute i landet.  
 
Kungälvs HK är på gång och på god väg att skapa något riktigt bra i Kungälv. Tillsam-
mans med er och med ert stöd är vi övertygade om att vi kommer att lyckas. Att 
satsa på Kungälvs HK är att satsa på bra och utvecklande verksamhet för barn, unga 
och vuxna. 
 
Per Johansson,  
Huvudtränare, Kungälvs HK Damseniorer 
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Robert Fasnacht, tränare herrlaget 

Kungälvs HK herrar i Div 1 

– ett steg uppåt... 
Kungälvs HK består mestadels av egna produkter, spelare som gått hela vägen,  
genom ungdomslagen upp till A-laget. Föreningen tror mycket på att bygga på egna 
spelare och på så sätt skapa idoler för de yngre.  
 
Herrseniorerna tog sig upp en serie och målet med årets trupp i division 1 södra är 
att etablera oss och låta killarna få känna på en högre nivå. Det kommer naturligtvis  
krävas ett par snäpp av allt för att vi ska klara målet men det är en utmaning vi alla 
gillar.  
 
Alla jobbar väldigt hårt för detta inför seriestart. Vi ska jobba långsiktigt och fort-
sätta att bygga på det vi tror på och skapat ihop.  
 
Det betyder att varje spelare ska få växa in i truppen sakta men säkert men samti-
digt få känna att man bidrar och utvecklas själv. Vi kommer inte be om ursäkt utan 
ta för oss ordentligt och njuta av det vi åstadkommit tillsammans.  
 
Vårt långsiktiga mål som lag och som förening är att i framtiden ha ett herrlag som 
spelar i allsvenskan, med ett utvecklingslag lag för dem som ligger på tillväxt och 
knackar på dörren.  
 
Det laget vill vi se i seriespel så nära A-laget det tillåts. Vi är övertygade om att vi 
når det genom ett gediget arbete varje dag med våra yngre spelare. Det är av egen 
erfarenhet, det allra bästa sättet att förbereda sig för spel i de högre divisionerna. 
Att få spela seniorhandboll och få känna på matcher med fysiska inslag.  
 
Vi ser fram emot säsongen med tillförsikt och vet att ert bidrag ger oss möjligheter 
att lyckas. 
 
Vi tror på våra killar, gör ni? 
 
Robert Fasnacht 
Huvudtränare, Kungälvs HK Herrseniorer 
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Branschspartner     100 000 kr 

Arenareklam 
 Arenareklam i Mimershallen & Idrottshallen 
Tröjtryck 
 Logotype på dam– och herrseniorers matchställ 
Matchannons 
 Logotype i samtliga matchannonser  
Matchprogram 
 Logotype i samtliga matchprogram 
Bohus Cup 
 Logotype i samtliga cupannonser  
Matchvärdskap 
Under 5 hemmamatcher får ert företag vara matchvärd. 
Följande ingår i ett matchvärdskap: 
 Medverkan i matchannons KP (budskap) 
 Möjlighet att bifoga eget reklamblad i matchprogram 
 Möjlighet att visa upp företag i samband med match 
 Företagspris till bäste spelare 
 Högtalarreklam i samband med utvald match 
Årskort 
 Fem årskort som gäller till samtliga hemmamatcher 
Hemsida 
 Banner i huvudet på KHKs hemsida 
 Logotype med länk i partnerbanner  
Exklusivitet 
Samtliga inköp Kungälvs HK gör i er bransch, skall i störta möjliga mån köpas 
genom huvudsponsor 
Partnerträffar/Nätverk 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar 

Tröjtryck/Dräktreklam 

Samtliga Ställ Seniorer 
 Tröja  20 000:- 
 Shorts  10 000:- 
 
Kostnader för tryck tillkommer. 

Guldpartner     75 000 kr 

Arenareklam 
 Arenareklam i Mimershallen & Idrottshallen 
Tröjtryck 
 Logotype på dam– och herrseniorers matchställ 
Matchannons 
 Logotype i samtliga matchannonser  
Matchprogram 
 Logotype i samtliga matchprogram 
Bohus Cup 
 Logotype i samtliga cupannonser  
Matchvärdskap 
Under 3 hemmamatch får ert företag vara matchvärd. 
Följande ingår i ett matchvärdskap: 
 Medverkan i matchannons KP (budskap) 
 Möjlighet att bifoga eget reklamblad i matchprogram 
 Möjlighet att visa upp företag i samband med match 
 Företagspris till bäste spelare 
 Högtalarreklam i samband med utvald match 
Årskort 
 Tre årskort som gäller till samtliga hemmamatcher 
Hemsida 
 Logotype med länk i partnerbanner  
Partnerträffar/Nätverk 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar 

Skyltpartner 

Med en skylt i våra hallar får ditt företag exponering hela säsongen både när våra 
seniorer och ungdomslag spelar. 
 
 Arenaskylt, Mimers & idrottshallen   17 000 kr 
 Arenaskylt, Mimershallen    10 000 kr 
 Arenaskylt, Idrottshallen    10 000 kr 
 Bollsponsor, Seniormatch        3 000 kr 
 Webreklam direktsändning                   5 000 kr 
Kostnader för material & tryck tillkommer. 



 

Silverpartner      50 000 kr 

Arenareklam 
 Arenareklam i Mimershallen & Idrottshallen 
Tröjtryck 
 Logotype på dam– och herrseniorers matchställ 
Matchannons 
 Logotype i samtliga matchannonser  
Matchprogram 
 Logotype i samtliga matchprogram 
Matchvärdskap 
Under 1 hemmamatch får ert företag vara matchvärd. 
Följande ingår i ett matchvärdskap: 
 Medverkan i matchannons KP (budskap) 
 Möjlighet att bifoga eget reklamblad i matchprogram 
 Möjlighet att visa upp företag i samband med match 
 Företagspris till bäste spelare 
 Högtalarreklam i samband med utvald match 

Årskort 
 Två årskort som gäller till samtliga hemmamatcher 
Hemsida 
 Logotype med länk i partnerbanner  
Partnerträffar/Nätverk 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar 

Spelarpartner      3 000 kr 

Välj en spelare som du/ni vill synas tillsammans med. 
 Logotype vid vald spelare på hemsidan 
 Logotype/annons vid vald spelare på rullande bildsskärm i matcharena 
 Logotype i matchprogram 
 2 årskort  till hemmamatcher 
 
Tillval 
 Logotype på vald spelares tröja  2 000 kr 
 Logotype på hela lagets tröjor 6 000 kr 
 Logotype på hela lagets shorts 4 000 kr 
Kostnader för tryck tillkommer. 
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Bronspartner     25 000 kr 

Arenareklam 
 Arenareklam i Mimershallen  
Tröjtryck 
 Logotype på dam– och herrseniorers matchställ 
Matchannons 
 Logotype i samtliga matchannonser 
Matchprogram 
 Logotype i samtliga matchprogram  
Årskort 
 Två årskort som gäller till samtliga hemmamatcher 
Hemsida 
 Logotype i partnerbanner  
Partnerträffar/Nätverk 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar 

Matchpartner     10 000 kr 

Matchannons 
 Medverkan i matchannons KP (budskap) 
 Möjlighet att bifoga eget reklamblad i matchprogram 
 Möjlighet att visa upp företag i samband med match 
 Företagspris till bäste spelare 
 Högtalarreklam i samband med utvald match 
Matchprogram 
 Logotype i matchprogram  
Fribiljett 
 Fyra biljetter till köpt hemmamatcher 
Hemsida 
 Logotype i matchannons 
Partnerträffar/Nätverk 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar 


