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Lagfonden – Vad är det? 
Lagfonden är ett nytt koncept som Skoghalls Innebandy lanserar i syfte att dels dra in mer 

sponsorpengar till föreningen, dels ge lagen en källa till inkomst. 

Vad går det ut på? 
Alla spelare i föreningen – förutom de allra yngsta i Leka Innebandy och i Innebandyskolan – deltar i 

en försäljning inriktade mot två olika aktiviteter: 

• Sponsormatchen 

• Målbörsen 

Sponsormatchen 
Till denna match säljer spelarna – och vår marknadsgrupp – ett belopp som multipliceras med 

antalet åskådare på en specifik match. Åskådarna får gå in gratis.  

Sponsormatchen i år är herrarnas hemmamatch mot GS86. 

Det belopp som varje spelare ska sälja är 50 öre per åskådare. 

Beloppet kan delas upp så att en sponsor betalar ex vis 10 öre, en betalar 20 öre och en annan 

betalar 20 öre. 

Målbörsen 
I denna aktivitet så säljer varje spelare ett belopp till en eller flera sponsorer/personer. Detta belopp 

multipliceras med det antal mål som vårt damlag eller herrlag producerar under säsongen 2018/19. 

Det belopp som varje spelare ska sälja är 4 kronor per mål. 

Beloppet kan delas upp så att en sponsor betalar ex vis 1 kr, en betalar 2 kr och en annan 1 kr. 

Vad tjänar vi på detta? 
Vi – som i alla medlemmar i föreningen – tillser att föreningen har tillräckligt med resurser för att 

bedriva idrottsutveckling på den höga nivå och med de höga ambitioner som vi önskar. 

Vi – som i laget – tjänar pengar som vi sedan kan använda för diverse utlägg – materialinköp, 

cupanmälningar etc. 

Allt utöver de 4 kr och 50 öre som lagets spelare ska samla in går oavkortat till laget. 

Om laget når upp till försäljningsmålet utgår dessutom den s k 150-lappen till laget. Det innebär 

ytterligare 150 kr/spelare att använda för materialinköp på Stadium. 
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Räkneexempel 
Ett lag består av 25 spelare. A-laget gör 100 mål. På sponsormatchen kommer 500 åskådare. 

 

 Sponsormatchen 

 Intäkt: 500 åskådare * 25 spelare * 50 öre = 6 250 kr 

 Laget erhåller 3 125 kr. Föreningen erhåller 3 125 kr. 

 Målbörsen 

 Intäkt: 100 mål * 25 spelare * 4 kr = 10 000 kr 

 Laget erhåller 5 000 kr. Föreningen erhåller 5 000 kr. 

 150-lappen 

 Intäkt: 25 spelare * 150 kr = 3 750 kr 

 Sammanställning 

 Laget erhåller totalt 11 875 kr (73%). Föreningen erhåller totalt 8 125 kr (27%). 

  

Slutsats 
Genom att alla i föreningen hjälps åt att dra åt samma håll så kommer både föreningen och de 

enskilda lagen att skapa möjligheter för att bedriva sin verksamhet. Det enda som krävs är att vi 

jobbar tillsammans. 

Genomförande 
Kansliet kommer att tillhandahålla ett antal kontrakt för de två aktiviteterna åt varje lag i föreningen. 

Ledarna för respektive lag tillser att laget genomför försäljningen. 

Lagen lämnar in alla lagets signerade kontrakt till kansliet. 
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Sponsormatchen 2018 
Skoghalls Innebandy – GS86 

Den XX september 2018 

 

Företaget/personen och Skoghalls Innebandy tecknar med detta kontrakt överenskommelse om ett 

sponsoravtal enligt nedan. 

Vårt erbjudande: 

• Företagets logotype/personens namn visas på LED-tavlan i Hammarö Arena innan och under 

match. 

• Företagets logotype/personens namn visas i inlägg på föreningens hemsida. 

• Vi bjuder på sponsorfika i konferensrummet i Hammarö Arena. 

Sponsors åtagande: 

• Att betala nedanstående, ifylld summa per åskådare som besöker sponsormatchen. 

• Beloppet kommer att faktureras efter att matchen är spelad. 

 

 Kontraktet avser matchen mellan Skoghalls Innebandy och GS86 den XX september 2018. 
 
Företaget/Personen sponsrar följande belopp per åskådare:  10 öre  20 öre  50 öre  
 
Sponsornamn: _________________________________________ 
 
Sponsoruppgifter: 

• Kontaktperson: __________________________     Tel: ________________________ 
 

• Faktureringsadress: ____________________________________________________ 
 

• Kontaktperson Skoghalls Innebandy: ______________________________________ 
 

Datum: ________________________ 
 
 
…………………………………………………………………..             ………………………………………………………………….. 
För Skoghalls Innebandy                                                För sponsor 
 
Lag: _______________________________________ 
 

 

OBS! Eventuell logotype skickas till markus@skoghallsinnebandy senast den XX september. 
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Målbörsen 2018 
 

Företaget/personen och Skoghalls Innebandy tecknar med detta kontrakt överenskommelse om ett 

sponsoravtal enligt nedan. 

Vårt erbjudande: 

• Företagets logotype/personens namn visas på LED-tavlan i Hammarö Arena innan och under 

match i form av en resultatlista där högsta totalbelopp visas först, och övriga belopp i 

storleksordning. 

• Företagets logotype/personens namn visas på föreningens hemsida. 

• Företaget/personen deltar i utlottning av fina priser där sponsrat belopp utger en andel i 

utlottningen. Ex vis är 1 kr en andel, 5 kr är fem andelar.   

Sponsors åtagande: 

• Att betala nedanstående, ifylld summa per mål som valt lag producerar under säsongen 

2018/19. 

• Beloppet kommer att faktureras efter att sista seriematchen är spelad. 

 Kontraktet avser deltagande i Skoghalls Innebandys Målbörsen. 
 
Företaget/Personen sponsrar följande belopp per mål:  1 kr  2 kr  5 kr  10 kr 
 
Val av lag:  Dam A  Herr A 
 
Sponsornamn: _________________________________________ 
 
Sponsoruppgifter: 

• Kontaktperson: __________________________     Tel: ________________________ 
 

• Faktureringsadress: ____________________________________________________ 
 

• Kontaktperson Skoghalls Innebandy: ______________________________________ 
 

Datum: ________________________ 
 
 
 
…………………………………………………………………..             ………………………………………………………………….. 
För Skoghalls Innebandy                                                För sponsor 
 
Lag: _______________________________________ 
 

 

OBS! Eventuell logotype skickas till markus@skoghallsinnebandy senast den XX september. 


