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VI STÅR FÖR HOCKEYKULTUR

IF Troja-Ljungby förknippas med hockeykultur, inte bara i Ljungby utan 
i hela hockey-Sverige. Det är vi självklart stolta över och åren i näst 
högsta serien -55 om vi räknat rätt – talar sitt tydliga språk, liksom alla 
framgångsrika elit- och landslagsspelare vi fostrat.

Både föreningens och ishockeyns lokala förankring är grundmurad.

IF Troja-Ljungby har genom åren lärt tusentals hockeyintresserade 
ungdomar spelets grunder. Det har ofta skapat ett livslångt 
intresse för både vår förening och för ishockey, kanske som ledare, 
domare, supportrar, funktionärer eller samarbetspartners.

Ca 350 ungdomar spelar och tränar idag i IF Troja-Ljungby:s 
regi. Basen är ungdomsverksamheten som börjar med Tre Kronors 
Hockeyskola och via ungdomslagen går till U 16 Elit, J 18 Elit och J 20 
Elit. Det är här vi kan fostra nya spelare till vårt A-lag. Vårt mål är ett en hög 
andel av A-laget består av spelare från de egna leden.  
IF Troja-Ljungby har fostrat spelare som Roger Johansson, Mattias Weinhandl, Johan 
Andersson, Daniel Håkansson, Oscar Fantenberg, Jacob Larsson, Linus Johansson, för att nämna några.

Vår målsättning är att tillhöra Allsvenskan, och vår ambition är att vara tillbaka igen så snabbt som möjligt. Nästa säsong 
kommer vi att spela Div 1 Hockey, men vi vill tillbaka till Allsvenskan igen.

Damlaget gör sin fjärde säsong i seriespel på Div 1-nivå.

Vår  Junior- och ungdomsverksamhet är stark, vi har ökat  vår verksamhet med J 18-breddlag, för att ge fler ungdomar 
möjlighet att utöva sin idrott längre. Vi startar i år även upp ett LIU, ( Lokal Ishockey Utbildning)  som komplement till vårt 
NIU (Nationell Ishockey Utbildning).

Genom att vara samarbetspartner med oss är ni en del av hockey-Sveriges starkaste varumärke, IF Troja-Ljungby.

LJUNGBY ARENA – EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

Fyra intensiva år i Ljungby Arena har gett vår trogna publik, spänning, glädje, dramatik, vinster och förluster. Idrotten är 
oförutsägbar och det är det som gör den till en folk- och publikrörelse. Ishockey är underhållning och dramatik och vi vill att alla 
ska känna sig välkomna till våra matcher i Ljungby Arena.

Arrangemangen och mötesplatserna runt matcherna ger möjligheter till god mat och dryck i restaurangen eller enklare menyer 
i pub, iscafé och kiosker. Vår restaurang- och konferensverksamhet hr utvecklats bra och vi är redo att ta ytterligare steg för att 
möta de förväntningar som ställs på oss.

Samarbetet mellan vår förening, näringslivet och kommunen är ett viktigt fundament och nätverk som stärker och binder samman 
Ljungby som en stad med framtidsvisioner.

Tack alla för ert stora stöd och varmt välkomna till en ny spännande säsong. / IF Troja – Ljungby



A-lag, Damlag, J-lag Elit, J 18 och J 20, J-lag Bredd, U 16 Elit och en stor 
ungdomsverksamhet från Tre Kronors hockeyskola till U 15, detta är hörnstenarna i 
föreningen IF Troja-Ljungby.

Miljonklubben startades upp förra säsongen (2018-19) och fick första året 171 medlemmar. 
Det innebär att Miljonklubben är en av våra största samarbetspartners. Vi har alla möjligheter 
att växa och bli ännu större, vilket är positivt. Ni är mycket viktiga för vår verksamhet och ju 
mer vi växer desto större möjligheter har föreningen att utvecklas på alla områden.

Med Miljonklubben mot Allsvenskan 
Ni bidrar med 1 000 kr till vår satsning att komma tillbaka till Allsvenskan och ger föreningen 

möjligheter att rekrytera spetsspelare, att behålla egna talanger samt stärka föreningen totalt.

Ni blir vår viktigaste spelare!

Konceptet är enkelt. Om 1 000 personer eller företag bidrar med 1 000 kr vardera, ger det ett 

årligt tillskott på en miljon kr.

Medlemsförmåner

Första året fick medlemmarna i Miljonklubben medlemserbjudanden på ett värde av totalt 1 813 kr 
+ nyhetsvärde, som ni ser finns det all anledning att vara med. 

Årets erbjudanden är minst lika bra om inte bättre!

• Förhandsinfo om nya spelare m.m.

• Miljonklubbsmatch – fri entré för två personer  

   samt erbjudande i restaurangen

• Erbjudande julbord

• Event och inbjudningar under säsongen

• Miljonklubbskväll – träffa A-lagstruppen –  

   Pyttipanna 50 kr

• Namn på hemsidan

• Miljonklubbsmugg

• Dekal 

• Utlottning av månadspriser till event i  

   restaurangen, biljetter m.m

Se utförlig info på vår hemsida, www.troja-ljungby.com

MILJONKLUBBEN – FRAMTIDEN ÄR VÅR

1 000 kr



PARTNERSKAPET

• 4 st sponsorluncher under året

• 1 st partnermatch – inbjudan till 2-4, personer, info från sprotchef o tränare

• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk

• VIP-Pass till Trojas nya VIP-Rum

• Rätt att använda Trojas tränare vid ett tillfälle under året

• Rätt att använda Troja-spelare vid egen marknadsföring

• Utskick av nyhetsbrev

• Exponering i programbladet 

• Exponering på Trojas hemsida med logo, framsida

• Nyhet på hemsidan vid avtalstecknande

Stjärnpartnerpaketet ingår vid samarbete värderat till 100 000 kr eller mer

• 4 st sponsorluncher under året

• 1 st partnermatch – inbjudan till 2 personer, info från sportchef o tränare

• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk

• 3 VIP-Pass till Trojas nya VIP-Rum

• Utskick av nyhetsbrev

• Exponering på Trojas hemsida med logo, undersida

• Nyhet på hemsidan vid avtalstecknande

Elitpartnerpaketet ingår vid samarbete värderat till 50 000 kr eller mer

• 4 st sponsorluncher under året

• 1 st partnermatch – inbjudan till 2 personer, info från  

   sportchef o tränare

• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk

• Utskick av nyhetsbrev

• Exponering på Trojas hemsida med logo, undersida

Teampartnerpaketet ingår vid samarbete värderat till 30 000 kr eller mer







STJÄRNPARTNER

ELITPARTNER

TEAMPARTNER

Att vara partner med IF Troja-
Ljungby ska kännetecknas av 
samarbete. Det ska uppfattas 
professionellt och givande på 
alla plan.

Vi jobbar tillsammans med våra 
partners med att hela tiden 
utveckla oss och att kunna ge 
mer tillbaka från föreningens 
sida. Många av våra partners 
har vi samarbetat med i 
årtionden, andra är nyare eller 
helt nya. Alla är med och bidrar 
till IF Troja Ljungbys utveckling 
som förening på isen men 
även i stort för att utveckla vår 
insats i Ljungby som stad, inte 
minst för ungdomarna.

Som ett led i vår utveckling har 
vi skapat tre partnerkategorier 
- Stjärnpartner, Elitpartner, 
Teampartner. Syftet är att på 
ett enkelt och konkret sätt 
ge mer tillbaka, som partner 
bygger vi tillsammans ett helt 
flexibelt sponsorpaket utifrån 
våra erbjudanden som sedan 
kryddas av ett medlemskap i 
någon av våra kategorier.

Som Stjärnpartner, Elit
partner, Teampartner får du 
många mervärden i tillägg till 
ert avtal.

DITT PARTNERSKAP 
GER DIG MER



PARTNERSKAPET

Mediakub
5-15 sekunder reklamfilm/säsong 40 000 kr
5-15 sekunder per match  2 500 kr/match

Box Play sponsor 20 000 kr

Powerplay sponsor 20 000 kr   Såld
Första målskytt sponsor 15 000 kr +  priser   Såld
Publiksiffra sponsor 15 000 kr 

Line Up sponsor 15 000 kr

Nästa hemmamatch 15 000 kr

Logo vid resultat och program  15 000 kr

Reklam rullande under mediakuben där
matchresultat från övriga matcher visas
Korta visningar    5 000 kr

Reklamskyltar under kub 80 000 kr

Reklamskyltar gavel kub  90 000 kr

    

Ledskärmar
Reklamplats / säsong 30 000 kr

Reklam / match 2 500 kr

Matchvärdskap
Matchvärd 15 000 kr

Delat matchvärdskap   7 500 kr

Matchvärdskap söndag   5 000 kr

Matchvärdskap dam   5 000 kr

• Möjlighet att bjuda på mat i fin restaurangmiljö
• Möjlighet att använda konferensrum hela matchdagen

• Exponering på mediakub

• IF Troja-Ljungbys klubbchef/sportchef eller tränare pratar inför match

• Logo i matchannons Smålänningen, logo på Trojas  

   hemsida och logo i matchprogram

• Ni erhåller ett lagfoto/tavla innan matchstart

• Ni har möjlighet att använda arenan för egen  

   exponering efter samråd med oss

Läktarsponsor
Sektion B 40 000 kr 

Sektion C 50 000 kr   Såld
TV-sida Sektion F 40 000 kr

TV-sida  Sektion  G 50 000 kr

TV-sida  Sektion H 60 000 kr  

TV-sida Sektion I 50 000 kr 



PARTNERSKAPET
Hemsida
Twitter
Facebook
Instagram
Live TV
Ljungby 
Arena

www.troja-ljungby.com hade 
under säsongen 2018-19

• ca 90 000 unika besökare

• ca 643 000 sidvisningar

• twitter @troja-ljungby  
– ca 2 200 följare – strax 
över 200 tweets

• facebook.com/troja-ljung-
by – ca 1 900 följare -  strax 
över 400 nyheter

• Instagram – ca 1 460 följare 
- strax över 400 nyheter

• Live-TV – ca 7 600 tittare 
från Ljungby Arena 

Publik i Ljungby Arena  A-lag 

Säsongen 18-19 34 201

Publik i Ljungby Arena Dam

Säsongen 18-19  880

  

Publik i Ljungby Arena  J-lag

Säsongen 18-19 2 317

Loge 125 000 kr

Väggskylt TV-sida (värde 25 000)

8 st biljetter ingår (värde 38 400 kr) 

Möjlighet att nyttja logen under arenans 

öppettider och IF Troja-Ljungby:s arrangemang

Hyr loge vid matchtillfälle 
Loge 1 400 kr /person (minst 9 personer i sällskapet)

Mat & dryck tillkommer

Väggskylt Hyrloge  25 000 kr

Arenareklam
Sargplats TV-sida 35 000 kr (900 mm x 2 225 - 2400 mm)

Sargplats ej TV-sida 25 000 kr (900 mm x 2 225 - 2400 mm)

Reklam plexiglas 4 000 kr /st

Väggskylt TV-sida ovanför restaurang 18 000 kr (1 500 mm x 750 mm)

Väggskylt kortsida 15 000 kr (1 500 mm x 750 mm)

Isreklam (5 st mittcirkel, tekningscirklar) 100 000 kr 

Isreklam ( 8 st bakom mål, mittzon) 40 000 kr 

 

Övrigt
Halva Potten   enligt offert

Reklam Bilsläp ungdom Såld

Logo i Matchannnons, tidning och webb
Logo i Smålänningens matchannons + hemsida  5 500 kr + moms



PARTNERSKAPET
ISHOCKEYGYMNASIUM
NIU 

IF Troja-Ljungby är en av 27 för-
eningar i Sverige som bedriver 
ett av Svenska ishockeyförbun-
det certifierade Ishockeygymna-
sium. (NIU)

Varje årskull innehåller 12-14 
elever, som antas efter ishock-
eyförmåga och betyg.

I ishockeygymnasiet får elev-
erna möjlighet att kombinera 
gymnasiestudier med en elit-
satsning på ishockey.  Genom 
målmedveten träning ges möj-
lighet att utveckla sig och bli 
en bättre ishockeyspelare, med 
siktet inställt på Trojas A-lag.

Spelarna får en mångsidig 
utbildning med en stor dos trä-
ning under ledning av välutbil-

dade tränare. Träningspassen 
ligger på lektionstid.

Många spelare har fått 
sin utbildning och gått 
vägen genom Trojas 
ishockeygymnasium, och 
genom Trojas ungdoms- 
och juniorverksamhet. I 

dagens A-lag har spelare 
som Mattias Åkesson, 

Daniel Karlsson, Alexander 
Edström, Felix Wermelin och 
Linus Andersson gått vägen 
genom ishockeygymnasiet.

LIU 

IF Troja-Ljungby startar HT 
2019 även ett lokalt ishock-
eygymnasium LIU. Det lokala 
hockeygymnasiet har 14 platser, 
fördelade på 7 pojkar och 7 
flickor. Vi kan med denna sats-
ning ge flick/damhockeyspe-
larna större möjlighet att träna 
och att stanna kvar i Ljungby. Vi 
ger också möjlighet till de killar 
som inte kommer in på NIU att 
fortsätta spela och träna hockey 
i Ljungby.

Vi tar med detta ett ännu större 
ansvar för hockeyintresserade 
ungdomar i kommunen.

Företagshockey 9 000 kr

Prova på att spela hockey, känn dig som en riktig Trojan!
Passar som företagsevent för kunder eller anställda,  

för kompisgänget eller supportergruppen.

• Ishyra 1 tim

• Ledarskap under Ass Tränare Johan Benker

• Lån av utrustning om så behövs. Ni får så klart gärna ta med er egen utrustning.

Tvåkronan – Enkronan

1, 2, 3, 5 och 10-Kronan
Tvåkronan/Enkronan är en folkfest och det är ni som tillsammans  

med oss bjuder publiken på fri entré. Ni betalar 2, 3, 5, 10 eller 1 krona/åskådare, 

och ni syns i affischering, mediakub, hemsida, matchannonsering, m.m. Ni deltar 
också i utlottning av fina priser. Var med i en av Ljungby:s största folkfester.

Programblad

Annonser i våra programblad
Annonser från 2 000 kr

Club Anno 2 948 2 948 kr

• 8 st sittplatsbiljetter fördelade under hela säsongen

• Namn på hemsidan

• Dekal

 

Abonnemang

Grundserien – Allettan/fortsättningsserien 20 matcher

Trojakortet 4 800 kr/st   
Sittplatsabonenmang – Access till restaurang och till vårt nya VIP-rum, där ni bjuds 

på kaffe, m.m

Trojakortet 5 000 kr/st  
Sittplatsabonnemang + entré till Damlagets seriematcher – Access till restaurang 

och till vårt nya VIP-rum där ni bjuds på kaffe m.m

Sittplatsabonnemang - Företag 3 800 kr  –  Access till restaurang

Ståplatsabonnemang 1 600 kr

Ståplatsabonnemang – Pensionär/student 1 000 kr

Abonnemang Dam     350 kr



IF Troja-Ljungby • Fritidsvägen 5 • 341 40 Ljungby • Telefon: 0372-621 81 • info@troja-ljungby.com
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Boka din konferens i Ljungby Arena
Vi kan erbjuda 2 olika storlekar på konferensrum med bra komfort och modern utrustning

Stora Konferensrummet - Plats för ca 100 personer, konferens.  
Biosittning plats för 149 personer. Teknisk utrustning; projektor,  
högtalarsystem, med trådlös mick och headset, ljudslinga, fri WIFI.

Lilla Konferensrummet – Plats upp till 16 personer 
Teknisk utrustning: storbilds touch-tv, ljudslinga, fri WIFI.

Frukost, fika, mat kan beställas i vår restaurang.
Bokning Restaurang & konferens: Ingemar ”Igge” Robertsson, 
restaurang@troja-ljungby.com, 073-75 000 32,  
eller info@troja-ljungby.com, 0372-621 81


