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Välkommen till HK Varberg
Vi är stolta över hur vår förening har utvecklats på flera områden de senaste åren. En stolthet över att få 

representera vår hemstad Varberg med ett elitlag i en av Sveriges största lagsporter, där laget består av 

merparten fostrade spelare från Varberg.

Underifrån växer föreningen med en allt bredare ungdomsverksamhet både inom pojkar och flickor vilket bådar 

för en ljus framtid för handbollen i Varberg. Vi vågar nu ta nästa steg och på vårt egna sätt utmana stora 

handbollsverige från Varberg.

Vi har ett tydligt mål att tillhöra svensk elithandboll på herrsidan, men även en tydlig ambition att skapa 

motsvarande framgångar inom damhandbollen. Tillsammans och med stöttning från vårt lokala näringsliv 

hoppas vi kunna uppnå de långsiktiga mål vi har i föreningen i ett sunt tempo utan att äventyra någon del av 

vår verksamhet.

 •  Satsning på såväl elit- som breddverksamhet

 •  Gemenskap, glädje, rättvisa och kamratskap

 •  Jämlikhet inom organisationen

Är ni av samma uppfattning? 

Då är ni varmt välkomna som partner  och vår fortsatta resa mot toppen med laget från Varberg.

Vi fortsätter vår resa att bygga vår förening för framtiden. Tillsammans jobbar vi mot samma mål med 

sponsorer, spelare, ledare, ungdomar, föräldrar och alla fantastiska ideella krafter som är så viktiga i en 

fungerande föreningen.

Vår satsning mot högsta eliten skapar viktiga förebilder för våra ungdomar 

och förutsättningar att utvecklas på hemmaplan. Vi fostrar inte bara 

handbollspelare, utan framtida ledare och bra medmänniskor genom vårt 

värdeskapande samarbete med samhället.

Ert ekonomiska stöd från det lokala näringslivet är oerhört viktigt och gör 

det möjligt att bedriva vår verksamhet.

Tillsammans är vi stolta över vår insats. Tillsammans står vi starka inför framtiden.

TACK för ditt stöd. Välkommen till HK Varberg!

”
Vi på BEWI är verkligen stolta över att vara en del

av HK Varbergs satsning på alla plan.

Det finns en gemenskap i klubben som känns unik ”

”

”
HK Varberg har under åren fostrat flera spelare

som själva nått högsta eliten i handbollsverige.

Nu är det dags att klubben också når dit! ”

”



”
HK Varbergs satsning på ungdomsverksamhet

ger en fostran av goda samhällsmedborgare

och framtida elitspelare ”

”

publik tidningar webbsändning social medier”
Tillsammans med HK Varberg och deras ungdomsverksamhet 

så känner vi på Cashbuddy och JSM Gruppen oss stolta över

att vara sponsor så att de kan fortsätta sitt fina arbete! ”

”

Det finns ett band mellan spelarna och publiken som är unikt för handbollen. Spelarna eldar på publiken – 

publiken lyfter spelarna på ett sätt man inte ser i andra sporter. Det handlar mer om att lyfta fram sitt eget lag 

än att bua eller skrika på motståndarna.

Handbollens signum är en stark prägel av fair play. Det är en tuff sport där 

alla ger och tar. Unikt och karakteristiskt för oss är när en spelare ligger på 

planen efter en smäll nästan alltid får en hjälpande hand av en 

motståndare. En handbollsmatch kan resultatmässigt svänga oerhört. En 

ledning kan snabbt förbytas i ett underläge. En handbollsmatch är inte slut 

förrän efter 60 min. 

Handboll är Publiksporten!

HK Varberg har allsvenskans bästa hemmapublik som ger vårt lag ett avgörande stöd i ryggen. Säsongen 

2018/2019 flyttar vi in i Sparbankshallen och antar utmaningen att fylla hallen och skapa en idrottsupplevelse 

vid varje match. Våra båda kvalmatcher i våras gav eko i handbollssverige med en mäktig inramning. Vi har 

visat att vi kan även i Varberg. Varje hemmamatch ska vara en upplevelse och fest för hela familjen och inte 

inte lämna någon oberörd. Vällkommen på Handbollsfest!



EXPONERING VID PLAN

Mittcirkel (1st) 

Mitten Långa (2st)

Övriga  (ca.10st)

GOLVREKLAM

40.000kr

35.000kr

25.000kr

Valfria färger

Dubbelsidig skylt långsida 

Dubbelsidig skylt kortsida

SKYLTAR VID PLAN

30.000kr

25.000kr

Exponeras med vit logo på grön klubbfärg

Exponering på vepa 2 platser

Exponering på samlingsvepa Norr

Exponering på samlingsvepa Söder

VEPOR RUNT PLANEN

20.000kr

15.000kr

10.000kr

Exponeras med vit logo på grön klubbfärg

SPELARVEPOR

Exponeras med en HKV-spelare 5-25.000kr

Exponera ert varumärke tillsammans med en Herr- / Dam- eller

ungdom-spelare på en rollup i foajén alternativt vepa i Idrottshallen. 

Välj till om du även vill ha en större spelarvepa hängande vid

planen i Sparbankshallen under herrarnas hemmamatcher. 

Ex.1  Ungdom/Dam i SPH foajé + Idrottshallen = 5000kr

Ex.2  Herrspelare i SPH foajé + Idrottshallen = 10.000kr

Ex.3  Herrspelare i SPH foajé + vid planen + Idrotthallen = 15.000kr

Ex.4  Herrspelare med ensamrätt &  full exponering (ingen ann kan välja samma) = 25.000kr

Tryck- och skyltkostnader samt lagstadgad reklamskatt tillkommer

EXPONERING SPARBANKSHALLEN

Kategori A Kategori B Kategori C
4-7 8-10

100.000kr 75.000kr 50.000kr

DRÄKTREKLAM

35.000kr 25.000kr

25.000kr
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1-3

Herrspelare

Tränarstab

Golvtorkare
(4st per match)

25.000krFunktionärer
(ca. 30-50st per match)



DIAMANTPARTNER     >110.000kr

GULDPARTNER            80.000kr

SILVERPARTNER         50.000kr

KLUBBPARTNER         15-40.000kr

10st VIP Säsongskort inkl. pregame aktiviteter.

Medlemskap i Nätverket

Logotyp på matchställ kategori A/B/C (Dam+Herr+Ungdom)

Arenaexponering: Golvreklam + skylt vid plan

Exponering på vepa långsida + Kortsida (3 platser)

Valfri spelarvepa upp till 20.000kr 

Idrotthallen: Valfri skyltexponering.

6st VIP Säsongskort inkl. pregame aktiviteter.

Medlemskap i Nätverket

Logotyp på matchställ kategori A/B/C (Herr+Dam)

Arena: Valfri arenaexponering vid plan (golv eller skylt)

Exponering på vepa långsida + Kortsida (3 platser)

Valfri spelarvepa upp till 15.000kr

Idrotthallen: Exponering grön sarg långsidan / alt. skylt kortsida.

4st VIP Säsongskort inkl. pregame aktiviteter.

Medlemskap i Nätverket

Valfri arenaexponering vid plan (golv/skylt) eller matchställ kategori C (Dam+Herr)

Exponering på vepa långsida + kortsida (2 platser)

Idrottshallen: Skylt på kortsida eller fönster.

1-2st VIP Säsongskort inkl. pregame aktiviteter.

Medlemskap i Nätverket

Arena: Samlingsvepa eller skylt vid plan.

Idrottshallen:  Skylt på kortsida eller fönster.

6x1,2m

6x1,2m

4x1,2m

4x1,2m

4x1,2m

4x1,2m

4x1,2m

4x1,2m
4x1,2m

4x1,2m

4x1,2m
4x1,2m

4x4m

EXPONERING SPARBANKSHALLEN

#2 Daniel Lindgren
Moderklubb: HK Varberg

Svensk mästare med IFK Kristianstad & HK Drott



UNGDOMSPARTNER   20.000kr

DAMPARTNER   20.000kr 

1973 KLUBBEN

1st VIP Säsongskort / Medlemskap i Nätverket 

Logotyp på ungdomslagens matchkläder, overall och/eller ledartröjor

Exponering på södra samlingsvepan vid herrmatcher

Skylt i idrottshallen

1st VIP Säsongskort / Medlemskap i Nätverket 

Logotyp på damlagets matchkläder, overall och/eller ledartröjor

Exponering på södra samlingsvepan vid herrmatcher

Skylt i idrottshallen där damlaget spelar

HK Varberg grundades 1973 och detta är vårt instegspaket till klubben.

Stötta vår grundstomme ungdomarna och bli en del av gänget. 

Under säsongen anordnar vi en 1973-match med fri entré i herrallsvenska

där du som deltagande företag sponsrar med minst 1973kr och blir

samtidigt medlem i 1973-klubben. 

Alla deltagande företag exponeras under en gemensam rollup

i Sparbankshallens foajé under resterande matcher i allsvenskan.

Alla intäkter från matchen går oavkortat till vår ungdomssatsning.

UNGDOM / DAM

Var med på vår resa och satsning med vårt damlag

Stöd och exponeras tillsammans med våra ungdomar

AppleBay Day - Beachhandboll
På nationaldagen den 6 juni varje år arrangerar vi en turnering i beachhandboll för ungdomar på Apelvikens strand. 

Arrangemanget växer för varje år, och i år slog vi rekord med deltagande lag och tusentals besökare kring våra 

spelplaner. Den här är för oss en viktig och betydande intäkt för vår växande ungdomsverksamhet.

Vi har som ambition att söka SM-status till 2020 och arrangera SM-finaler i Beachhandboll i Varberg!



Medlemskap i vårt företagsnätverk med ett eget VIP Säsongskort med fritt 

inträde till Allsvenska hemmamatcher 2018/2019 och medverkan på alla 

PreGame, inkl VIP PreGame. Inbjudan till nätverksaktiviteter under säsongen.

Sponsor till en utvald VIP PreGame där er logotype exponeras tydligt i 

Sparbankhallens entre, i inbjudan och under PreGame på scen. Möjlighet att 

bjuda med kunder/anställda till ett eget bord (max 10 pers). 

Exponering på storbildsskärm i Arena och reserverade platser på läktaren.

Exklusivt matchvärdskap på utvald seriematch 

under säsongen. Er logotype exponeras tydligt i 

inbjudan, i hela Arenan och under PreGame på scen. 

Möjlighet att bjuda med kunder/anställda till egna 

bord under PreGame. Exponering på storbildsskärm 

i Arena och reserverade platser på läktaren.

VIP Säsongskort / Nätverket          3.000kr

VIP PreGame Partner/Matchvärd   6.000kr

VIP Matchvärdskap      enligt offert

NÄTVERKET

Idrottsrörelsen och HK Varberg är en central fråga för Varbergs attraktivitet, utveckling, tillväxt och varför man flyttar till 

Varberg. Vilket är viktig för att attrahera kompetent arbetskraft och företag till Varberg.

HK Varbergs CSR- och välgörenhetsarbete bidrar till att fånga upp unga som har 

problem i skolan, öka integration av flyktingar och hitta unga som riskerar att hamna i 

utanförskap. En del i detta arbete är att med elitlagen skapa bra förebilder för pojkar 

och flickor.

HK Varberg främjar långsiktiga värden som fysisk hälsa, utveckling av barn och 

ungdomar till bra medarbetare och framtida chefer, med god hälsa och teamkänsla. 

Alla behövs och får utveckla sina speciella färdigheter som lagspelare, ledare 

eller/och administratörer – på sina egna villkor.

Vårt värdegrundsarbete i klubben att värna om allas lika värde oavsett etnicitet, sexuell läggning motverka mobbning är en 

viktig del av vårt arbete. Vi arbetar med 3 skall bli 0 och trygga idrottsmiljöer för att ge alla en trygg idrottsmiljö.

HK Varberg vill fostra goda samhällsmedborgare och skapa förståelse för varandra.  Våra partners delar vår värdegrund.

Upplev Varbergs nya mötesplats vid våra allsvenska hemmamatcher i 

Sparbankshallen. Kom i god tid före match och träffa era vänner, ta en fika eller en 

nygrillad hamburgare i foajén. Hela familjen är välkommen att uppleva 

handbollsfesten.

 

För våra sponsorer erbjuder vi alltid Pre-Game innan match med enklare tilltugg 

och uppsnack inför matchen. I paus bjuder vi våra partner på fika och möjlighet 

att träffas och umgås i en avslappnad miljö.

Under utvalda tillfällen under säsongen kommer vi även arrangera ”VIP PreGame” i 

Nöjeshallen i samband med match. Tillsammans äter vi äter en bit mat och dryck 

och snackar upp oss inför match tillsammans med en inbjuden gäst, 

handbollsprofil eller kanske någon av våra partners som har möjlighet att 

presentera sin verksamhet.  Välkommen till Varbergs nya mötesplats!

Välkommen till Varbergs nya mötesplats

CSR- och välgörenhetsarbetet
En aktiv del av värdegrunds- och ungdomsarbetet!

HK Varbergs Integrationslag startades 2017/18



Handbollklubben Varberg
Box 96 |  432 22 VARBERG  |  Tel. 0340 - 809 09

info@hkvarberg.se  |  www.hkvarberg.se
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