KUNGÄLVS HK 2022/2023

Kungälvs HK har ca 650 ungdomar som leds av ett 100-tal
ledare och som varje dag gör allt för att flickor och pojkar,
damer och herrar ska få en meningsfull sysselsättning och en
möjlighet att utvecklas inte bara till en bra handbollsspelare,
utan också som en god medmänniska.
För att kunna göra detta är våra partners viktiga i bygget för
framtiden och föreningens utveckling. Allt fler partners väljer
att bli en del utav vår verksamhet, inte minst vårt affärsnätverk
som vi valt att kalla Passningen.
I broschyren hittar ni en rad olika möjligheter att synas
tillsammans med oss och i en utvecklande miljö, här hittar ni
exempel på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arenaexponering
Medial exponering
Dräktreklam
Nätverket Passningen
CSR #viställerupp
1970 klubben
Paketlösningar
Bohus Cup

Med reklam i vår arena får ditt företag exponering under
hela säsongen.
Här finns möjlighet att ha sin skylt med logotype och/eller
budskap som når vår publik under såväl evenemang som
träning både i matcharenan Mimershallen och i Kungälvs
Idrottshall som är vår träningsanläggning och arena för
ungdomsmatcher.

Vår publik är vår främsta målgrupp och med våra senaste
års framgångar ökade publiksnittet rejält. Damseniorerna
hade gångna säsongen ett snitt på ca 500 åskådare per
match vilket placerade dem 6:a i damligan. Herrarna
hamnade på runt 400 åskådare per match i
Herrallsvenskan.
Mimershallen
Mittcirkel
Ø 4m
Golvreklam 4 x 1,5m
Skylt långsida
Skylt kortsida 2 x 1 m

1st
5 st (vitmarkerade på bilden)
2x1m
16 st
20 st

Idrottshallen
Skylt
2 x 1m

20 st

*Tryckkostnader tillkommer

SOCIALA MEDIER
• Hemsida • Facebook • Instagram • Youtube • Twitter
Våra sociala medier för Kungälvs HK och Bohus Cup följs utav
runt 5000 följare och hemsidan har runt 1000 visningar per vecka.
TV
Svensk Elithandboll har avtal med TV4 och samtliga dammatcher i SHE sänds i
TV4s kanaler C More, TV4 Sport, TV12 eller Sportkanalen. Alla dammatcher
webbsänds via SHE play. Alla herrmatcher sänder via Solidsport.

TIDNINGAR
Vår lokala tidning Kungälvs Posten har återkommande matchrapportering och
reportage om och kring vår förening i stort sett varje vecka. Alla våra annonser för
match, sommar– och vintercamp, skolhandboll m.m. finns i Kungälvs Posten både
i pappersform och digitalt. Flera reportage i morgontidningar, främst i Göteborgs
Posten men även i GT och Aftonbladet.
DIGITALT
Vårt matchprogram finns i ett digitalt format som man enkelt kan klicka fram i
mobilen, paddan och datorn. Här är alla logotyper, annonser och klubbar länkade
direkt till respektive kanal. Med ett digitalt matchprogram når vi flera tusen
användare på en gång.
NYHETSBREV
Några gånger per år skickar vi ut inbjudningar och nyhetsbrev till våra medlemmar
och partners. I samband med detta finns möjlighet att skicka med reklam och
erbjudanden.

Dräktexponering*
Med dräktreklam exponeras du ofta i
media, en exklusiv plats för en exklusiv
partner.
Det finns ett begränsat antal platser på
matchdräkten så här gäller det att vara
först till kvarn.
Herr-och Damlag pris på offert och
önskemål om placering.
10 platser på tröja mage/bröst, 5 platser
på rygg 2 ovan & 3 under siffra,
1 plats på respektive ärm
5 platser på byxa, höger & vänster fram
samt höger & vänster bak & rakt över
bak
*Tryckkostnader tillkommer

PASSNINGEN
Passningen är vårt affärsnätverk som stöder Kungälvs Handbollsklubb
samtidigt som ni är med i ett större nätverk av partners från andra
föreningar. Nätverket består av partners som stödjer vår elitsatsning där
målet är att fostra elitspelare ur egna led, allt för att minska behovet av att
värva spelare utifrån, men också för att ge våra ungdomar som vill satsa på
sin idrott en chans att göra det i sin moderförening och i sin hemkommun..
Som medverkande i nätverket Passningen är du en del i vår satsning på egna
produkter.

För 10 000 kr medverkar ni med 2 personer i nätverket Passningen och får
för det:
• 2-4 partnerträffar i Kungälvs HK nätverk per säsong
• Valfri Bohus Cup aktivitet.
• 2-4 nätverksträffar – företrädesvis frukostmöten ute hos ngn partner
Inbjudande företag håller en presentation på ca 20 min och ytterligare 2
företag erbjuds att presentera sig på ca 5 min.
• 2 säsongskort för grundserien och eventuellt slutspel/kval
• Inbjudan till Partneraktiviteter som t.ex. golf eller liknande
• Exponering på hemsida/matchprogram Gameday och storbild

26 lag i SHE och Handbollsligan har tillsammans bestämt
oss för att göra mer för vårt gemensamma samhälle, för
våra barn och ungdomar. Vi vill tillsammans bli en ännu
viktigare samhällsaktör. För oss är fair play lika självklart på
som utanför planen. Vi ställer upp!
#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser
som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför.
#viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de
positiva värden som handbollen står för. En
handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både
på och utanför planen.

#viställerupp är en gemensam benämning av våra
samhällsengagemang inom samhällsområdena: Hälsa,
Integration, Inkludering och Utbildning där fokus är barn
och ungdomar.

HANDBOLL FÖR ALLA
KHK startade säsongen 2021/2022 upp Handbollsträning för ungdomar med
kognitiva funktionsvariationer, varje torsdag tränar de tillsammans och målet är
att de ska ingå i vår verksamhet som vilket lag som helst, med seriespel och
deltagande i cuper.
HANDBOLL FÖR NYBÖRJARE
KHK satsar som ett led i rekryteringen och för att få barn och unga att röra på
gratis prova-på handboll några gånger per år.
STÖDGRUPP FÖR INVÅNARE
Bohus Cup skänker årligen varor som blivit över till stödgruppen, som i sin tur
hjälper invånare som har det svårt. Barn och unga behöver en trygg uppväxt och
miljö för att kunna utvecklas. Där är bl.a. tillgång till mat och andra varor ett stöd.
IDROTTSSKOLAN
Samarbete med kommunen om att ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att
testa på olika idrotter. Målsättningen är att barnen skall hitta en idrott som passar
dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.

SKOLBESÖK
Vi besöker så många klasser i årskurs 1–3 i Kungälvs kommun som möjligt och ger
dem en lektion i handboll. Inte alltför ofta är det föreningens seniorspelare eller
ledare som gör besöken.
UTESIMBADET
I samarbete med kommunen driver föreningen utesimbadet under
sommarmånaderna. Detta gör att barn, unga och vuxna som inte har möjlighet att
ta sig ut till havet kan bada och umgås i centrala Kungälv.

SAMHÄLLSKONTRAKTET
Representanter från olika samhällsfunktioner som polis, arbetsförmedling,
bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetar gemensamt
för att bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens
konkreta mål att minska utanförskapet i de mest utsatta områdena i Kungälvs
kommun. Alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i
arbete alternativt utbildning.
PROVÉ – ATTITYD
I samarbete med Prové – ”attityd” vi vill påverka barn och ungdomars attityder
och ge bättre förutsättningar genom att bidra till en sund värdegrund i vår
förening.

DUNROSS
Alla ungdomar ska få ha möjlighet att deltaga på lika villkor. Stiftelsens
huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende
frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism
samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens
förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att
sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande
verktyg.
HALLARENAN – EN MÖTESPLATS FÖR ALLA
I samarbete med kommunen och övriga föreningar i Kungälvs Kommun skapa en
mötesplats för människor i ett utav Sveriges största satsningar på idrottshallar och
arenor för människor att mötas. Projektet är dags att i etapp 1 sätta spaden i
jorden under 2022.

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
många gånger ideellt arbete.
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 elit på seniornivå.
Vill du veta mer eller ha ett besök kontakta oss på:
info@kungalvhk.se

Vill du bara ge ett bidrag gör du det på: BG 422-0224

