
SPONSORRAPPORT

SPONSORRAPPORT

2021/22



2

Säsongen 2021/2022 kan summeras på olika sätt. Publikmässigt 
fick vi inleda säsongen utan restriktioner, för att sedan koppla 
på vaccinationsbevis, för att senare spela med restriktioner 
och avsluta utan restriktioner. En rörig säsong publikmässigt 
där vi trots restriktionerna fick ihop ett publiksnitt på 2351 
personer. Höjdpunkten publikmässigt och stämningsmässigt 
kom under femte och avgörande semifinalen mot Västerås med 
4890 taggade supportrar på plats. Det var en helt fantastisk 

tillställning vi fick avsluta med hemma. 

Sportsligt då? Där är vi också nöjda trots några finalförluster. 
P17, P19, damerna och herrarna inledde säsongen med segrar i 
Svenska Cupen. I slutet på säsongen hade vi även samtliga dessa 
lag plus F17 i finalspel, där dessutom P19 och damerna stod som 
svenska mästare. Till detta har vi en hel del egna produkter i våra 
representationslag tack vare vår fantastiska ungdomsverksamhet 

med knappt 500 aktiva spelare och närmare 150 ledare. 

Sammanfattningsvis är vi världens största bandyförening och 
därtill fantastiska sportsliga framgångar. Ni ska då veta att ni 
är en otroligt viktig del av hela vår verksamhet och jag hoppas 
att ni känner er delaktiga i våra framgångar. Vi upplever att vi 
tillsammans med er är en positiv drivkraft i samhället samt bidrar 
till ett bättre och stoltare Lidköping, det kanske är än viktigare i 

dessa tider. Utan er hade inget av detta varit möjligt. 

Stort tack! Nu jobbar vi mot nya framgångar och att återigen 
visa upp Lidköping från sin bästa sida.  

Jakob Kaufmann
MARKNADSANSVARIG 
VILLA LIDKÖPING BK

STORT TACK 
FÖR SÄSONGEN 

2020/2021!

TACK FÖR

2021/22
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DET HÄR GÖR VI 
MED ERT STÖD

Vi samlar 458 spelare i Villa Lidköping BK.  
Vi har en bred bas av lojala medlemmar,  

supportrar, funktionärer, ledare och partners  
som möjliggör vår verksamhet. Under året  

som gått har vi äntligen igen kunnat få mötas  
och skapa nya härliga minnen och upplevelser  
tillsammans på Sparbanken Lidköping Arena!  
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VERKSAMHET
VÅR

KLUBB  
& ARENA

1 900 medlemmar i klubben.

7 anställda  
medarbetare i klubben.

150 funktionärer arbetar  
vid våra hemmamatcher.

1 526 aktivitetstillfällen  
under säsongen.

200 matcher spelas på vår 
arena under säsongen.

2 351 åskådare i snitt säsongen 
2021/2022 (herr).

342 åskådare i snitt säsongen 
2021/2022 (dam).
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P19 svenska 
mästare på  

Studenternas

AKTIVA 
UTÖVARE

458 aktiva spelare  
totalt i klubben.

320 ungdomar. 

100 knattar.

130 ledare.

PARTNERS 
& NÄTVERK

210 partners.

Regelbundna nätverksträffar 
med våra partners.

SOCIAL 
VERKSAMHET

Skridskokul som genomförs  
en gång per vecka under  
säsong engagerade under  
året cirka 100 deltagare.

Vår Sommarbandyskola,  
vilket för många är sommarens 
absoluta höjdpunkt, engagerade 

under två veckor cirka  
300 barn.  
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Svenska mästare 2019

DUBBEL PUBLIKETTA
Vår hemmaarena: Sparbanken Lidköping Arena. 

Säsongens publiksnitt: 2 351 åskådare i snitt säsongen 2021/2022:  
2 351 åskådare i snitt säsongen 2021/2022  – 1:a i Elitserien Herr. 

342 åskådare i snitt säsongen 2021/2022 (Dam) – 1:a i Elitserien Dam. 
Officiell supporterklubb: Villa Supporterklubb. 

Matchaktiviteter logeplan: 20 aktiviteter per säsong.

UPPLEVELSE OCH INRAMNING 
Våra hemmamatcher och våra olika evenemang som vi i Villa Lidköping erbjuder utgör 
en viktig grund för vår verksamhet. På Sparbanken Lidköping Arena samlas publik och 
partners som tillsammans skapar häftiga upplevelser och bygger en härlig gemenskap 
och inramning. Även detta år placerade vi oss i topp i publikligan för båda våra elitlag.

Vi temasätter varje match för att nå olika målgrupper. Vi arrangerar populära 
temamatcher som mynnar ut i populära koncept som ”Välgörenhetsmatchen”, 
”Familjematchen” och ”Föreningsmatchen”. 

En annan återkommande aktivitet vid våra matcher är vår FanZone, där vår publik 
kan möta våra spelare direkt efter att slutsignalen har ljudit. 

VÄLGÖRENHETSMATCHEN
I årets Välgörenhetsmatch som arrangerades den 17 november i samband med herr-
lagets match mot Edsbyns IF hade vi ett samarbete med Hjärt-Lungfonden. Varje år 
dör omkring 30 000 svenskar av hjärt-kärlsjukdom, vilken idag är den främsta dödsor-
saken i landet. Hjärt-Lungfonden arbetar för att öka insamlingen och utdelningen av 
pengar till den livsviktiga forskningen.

PUBLIK &

ARRANGEMANG
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” “Vi i damlaget vill rikta ett stort tack till alla er sponsorer som 
gör det möjligt för oss att spela bandy med bra förutsättningar.  

Med hjälp av er kan vi lättare nå våra mål.  
Ni ger oss möjligheten till att fortsätta utveckla dambandyn 

och få den att gå framåt. Framtiden ser ljus ut!
AGNES ÖGREN 

#12 – LAGKAPTEN DAMLAGET

“Hej alla sponsorer! Jag och mina lagkamrater skulle bara vilja 
tacka för den gångna säsongen och det stöd vi och föreningen 
fått från er. En lång, tuff och utmanande säsong som slutade 
med Svenska Cupen-seger, elitserievinst och en snöplig förlust 
i den sista och viktigaste matchen…Sådan är idrotten, ibland 
vinner man och ibland förlorar man, men det bästa är att man 
får chansen att träna ännu hårdare för att ta revansch nästa 

säsong. Vi önskar er en trevlig sommar och att vi ses igen  
i arenan till hösten för att skapa nya minnen tillsammans!

MARTIN KARLSSON 
#6 – LAGKAPTEN HERRLAGET 

Förutom att samla in pengar i samband med matchen hade vi också en målsättning 
att komma ut med information och utbildning kring betydelsen av hjärt- och 
lungräddning (HLR). Tillsammans med Hjärt-Lungfonden har vi som klubb erbjudit 
våra funktionärer en HLR-utbildning. 

Årets insamlingskampanj, som även inkluderade utmaningar via sociala medier och 
utlottningar av priser, samlade in över 65 000 kr till förmån för Hjärt-Lungfonden. 
Stort tack till vår publik och våra företagare för ert viktiga bidrag och ert engagemang 
i att lyfta frågan!
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SAMHÄLLS-

ENGAGEMANG

MER ÄN EN  
BANDYFÖRENING

Tack vare er som partner och ert stöd kan vi på olika sätt bidra  
med samhällsnytta. Vårt samhällsengagemang sträcker sig från Skridskokul  

och skolsamarbeten till integrationsprojekt och välgörenhetsaktiviteter.  
Vi ser till att ta vårt ansvar för ett mer inkluderande samhälle.  

Allt vårt samhällsengagemang sorteras idag in under #BlåHjärtat.

Som partner till oss är du med och stöttar mer 
än bara bandy. Villa Lidköping BK är en stolt och 
anrik bandyförening som startade redan 1934. 
Våra sportsliga målsättningar är höga för såväl 
vårt damlag som vårt herrlag. Som ett bevis på 
detta tog sig båda lagen på nytt till SM-final och 
våra damer försvarade sitt SM-guld från i fjol.

Vid sidan av de sportsliga framgångarna så är 
det minst lika viktigt för oss att kunna erbjuda en 
stor och välfungerande barn- och ungdomsverk-
samhet. Vi ska genom denna fostra framtida 

spelare till våra båda elitlag. Men denna verk-
samhet ska också fostra bra människor. Genom 
bandyträningar och utbildningar ska barnen och 
ungdomarna i vår förening må bra såväl fysiskt 
som psykiskt. Alla ideella ledare som på ett fantas-
tiskt sätt hjälper oss bedriva vår verksamhet ska 
stå för ett modernt och humant ledarskap. 

Sammanfattningsvis är vi mer än bara en 
bandyförening. Tillsammans med er som partner 
vill vi vara med och bidra till ett bättre samhälle, 
där människan är i fokus!

F17 på Studenternas
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AKTIVITETER FÖR BARN  
OCH UNGDOMAR

Under året har vi genomfört över 1 500 aktivitet-
stillfällen och den stora merparten av dessa utgörs 
av vår barn- och ungdomsverksamhet, där vi idag 
sysselsätter närmare 400 individer och har 27 
lag i seriespel. Som klubb utgör vi idag en central 
mötesplats för väldigt många barn och ungdomar, 
där stoltheten och gemenskapen att tillhöra Villa 
är en grundbult. Under säsongen anordnas bland  
annat följande: 

• Skridskokul för 100 deltagare som  
genomförs en gång varje vecka under  
säsong för de allra yngsta.

• Sommarbandyskola som genomförs under  
två veckor. I år deltog 300 barn och unga.

• Vi har lokala samarbeten med skolor och 
bandygymnasiet. Spelarna är också med 
i detta samarbete som instruktörer och 
inspirationskällor. 

• Vi har utvecklat en fadderverksamhet där  
våra spelare i dam- och herrlaget är faddrar  
till våra yngre spelare i klubben.  

• Villa-dagen erbjöd även i år sociala 
aktiviteter tillsammans med våra spelare 
från våra två seniorlag vid Framnäs badet. I 
år deltog 300 personer vid denna aktivitet, 
som är en kickoff för alla i föreningen, där 
vi erbjuder alltifrån hoppborgar till olika 
tävlingar med rörelse i fokus. Villa-dagen 
syftar till att stärka vår gemenskap och 
samhörighet till vår klubb.

JULFIRANDE FÖR EN  
STÄRKT GEMENSKAP

Julen är en högtid som tyvärr innebär att 
många människor känner sig ensamma. Detta ville 
vi i Villa göra någonting åt. För andra året i rad 
anordnade vi en aktivitet på julafton för de som 
är ensamma och som vill känna en samhörighet 
och gemenskap. Tillsammans med kyrkorna i 
Lidköping och organisationen Hela Människan såg 
vi till att 60 personer och 25 volontärer firade 
julen tillsammans i 1934 Restaurang & Konferens. 

Det blev ett julfirande med mat, dryck, livemusik, 
andakt och mycket skratt. För barnen fanns det 
även en lek- och pysselhörna. Från Villas sida fanns 
såväl personal som spelare på plats för att fira in  
julen tillsammans.

Välgörenhetsmatchen Julfirande
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Under året har vi bland annat genomfört regelbundna mingelträffar med er 
som partners vid logeplan, anordnat padel-träningar, frukost- och lunchträffar, 
föreläsningar och en kickoff där vi var 130 personer samlade. 

Nätverksträffarna ser vi som ett naturligt sätt att stärka relationen 
mellan er som partner och till oss som klubb. Nu blickar vi fram emot nya 
aktiviteter tillsammans med er!

PREMIER PADEL
Vårt mycket uppskattade padelnätverk Premier Padel som vi startade upp 
förra säsongen har vi fortsatt med även detta år. Här engagerar vi varje vecka 
er partners som vill spela padel och äta frukost eller lunch tillsammans.   

SPONSORERNAS

PERSPEKTIV

VÅRT NÄTVERK STÄRKER 
SPONSORNYTTAN

Vi i Villa Lidköping BK strävar efter att skapa en närmre  
och starkare relation till er samarbetspartners genom  

vårt affärsnätverk. Under säsongen har vi återigen  
kunnat träffas, även om vi likt samhället i övrigt  
periodvis fått förhålla oss till tuffa restriktioner. 
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“Vi på Sparbanken Lidköping uppskattar 
och värnar om vårt partnerskap med Villa 

Lidköping och grunden till det är framför allt att 
föreningen har en bred verksamhet med barn- 
och ungdomsverksamhet samtidigt som att det 
finns framgångsrika elitlag inom både dam- och 
herr. Under normala år då elitmatcherna spelas 
inför publik får vi också möjlighet att bjuda med 
kunder till trevliga matcharrangemang och att 
träffas i olika typer av nätverk i Sparbanken 

Lidköping Arena.
FREDRIK BLAD 

VD, SPARBANKEN LIDKÖPING 

“Lidbil är stolt partner till Villa Lidköping sedan 
många år tillbaka. De senaste åren har vi utökat 
samarbetet oss emellan och skapat fler sätt att 
få våra varumärken att synas mer gemensamt.  
Varumärket Villa Lidköping, tillsammans med 

varumärket Lidbil, hör ihop. Och vi tillsammans 
skapar värde för våra kunder!

TOBIAS NORDENDORPH 
VD, LIDBIL
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MARKNADS-

KANALER

Som partner går det att kommunicera med vår målgrupp på en rad olika 
sätt. Vi har under säsongen fortsatt att utveckla och stärka vår närvaro i våra 
sociala mediekanaler.

PODCAST:
Tillsammans med Lidbil skapade vi bland annat podcasten ”På väg mot 
Studenternas”. Genom denna podcast fick vi följa herr- och damlagets jakt 
på Studenternas – en serie som slutade i nio fantastiska avsnitt med tretton 
olika gäster.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra marknadskanaler. 
Vi i Villa Lidköping BK synliggör vårt varumärke i olika 

marknadskanaler, såväl fysiskt som digitalt. 

NI SYNS MED OSS



EGNA  
KANALER

Vårt nyhetsbrev skickas  
ut till 2 000 adresser  

Villa-magasinet lever under 
hela säsongen och når ut digitalt 

via våra digitala kanaler. 

Vår hemsida hade  
136 000 besökare/månad  
från augusti till april i fjol. 

#VLBKLIVE har genomförts 
vid våra hemmamatcher 
där vi haft externa gäster, 
matchanalyser, intressanta 
samtalsämnen kring bandy  

och mycket annat. 

SOCIALA 
MEDIER

Facebook 
9 400 följare

Instagram 
12 100 följare  

(+1 400 under året)

Twitter 
1 150 följare

LinkedIn 
325 följare

TIKTOK 
 Moa Frimans magiska  
mål skapade god viral  

spridning på TikTok och  
fick 53 000 visningar. 

ÖVRIGA 
KANALER

Massmedia 
Villa har minst en artikel per dag 
under säsong i vår lokaltidning 
Nya Lidköpings-tidningen NLT. 
Vi bevakas även regelbundet av 
Skaraborgs Läns Tidning (SkLT), 
P4 Skaraborg, samt Sportbladet.

Under säsongen fick vår 
julaftons-aktivitet stor spridning 
och god lokal uppmärksamhet 

genom artikeln i NLT.  

13

Artikel i NLT.
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1000-dagarsplanen. Så heter Svensk Elitbandys 
nya satsning på att rekrytera ny publik till bandy-
arenorna runt om i landet och efter att pandemin 
släppt sitt järngrepp om samhället kan nu projektet 
blomma ut för fullt. Arbetet görs tillsammans med 
Rättighetsbyrån och syftar till att långsiktigt stärka 
ligornas attraktivitet, främst hos barn och unga.

– Det är odiskutabelt så att vår viktigaste 
målgrupp i ett långsiktigt arbete är barnen. Det är de 
som kan utgöra en aldrig sinande källa till ny bandy-
publik i generationer framöver. De undersökningar 

vi har gjort tillsammans med Upplevelseinstitutet 
visar att sju av tio bandybesökare var under 20 år 
när de gick på sin första elitseriematch, vilket säger 
en hel del om vikten av detta arbete, säger Per 
Selin, ligachef för Svensk Elitbandy.

Under den gångna säsongen har individuella 
dialoger förts med alla klubbar i Elitserien och 
det har även arrangerats workshops på temat. Ett 
arbete som ni lett fram till att nästa steg nu är ett 
gemensamt klubbmöte under våren där implemen-
teringen av arbetet inleds.14

– Just nu pågår publikundersökningar bland klub-
barnas medlemmar, säsongskortsinnehavare och 
biljettköpare och därifrån kommer vi även sätta tydliga 
strategier för vad som ska göras under kommande 
säsong. Det viktigaste för att det här arbetet ska 
bära frukt är att vi fortsätter jobba tillsammans med 
klubbarna och hela tiden följer upp hur just deras 
arbete går för att löpande kunna ge dem rätt verktyg 
att arbeta med, säger Per Selin.

Genomförda undersökningar på temat visar att 
en klar majoritet av bandypubliken pekar på det 
sociala sammanhanget som en nyckelfaktor till att 
man går på matcher, men hur ska då klubbarna jobba 
för att stärka den känslan för publiken samtidigt 
som man även utvecklar övriga delar av arrange-
manget? 1000-dagarsplanen bygger det arbetet på  
fyra grundpelare:

Klubbutveckling: Klubben sätter mål och 
bestämmer fokusområden. Klubbens publik- 
utvecklingsarbete bör bestå av ligans gemensamma 
aktiviteter, aktiviteter som hämtas från ligans idébank 
och genomförs samt övriga aktiviteter som är viktiga  
för klubben. 

Utbildning: Kompetensutveckling bör alltid vara 
en prioriterad fråga så att alla personer i respektive 

klubb som direkt och indirekt arbetar med att driva 
publik till arenan har hög kompetens och förståelse 
inom detta område.

Gemensamma aktiviteter: Många klubbar har 
liknande utmaningar och behov. Klubbarna är sam- 
tidigt små och har begränsat med resurser. Det talar 
för att vi bör arbeta mer tillsammans och skapa 
gemensamma utvecklingsprojekt. 

Idébank: En samling med idéer för er som klubb att 
genomföra. Dessa aktiviteter är frivilliga att genom-
föra. Som klubb uppmuntras man att genomföra en 
eller flera av aktiviteterna. 

Under dessa rubriker gömmer sig redan en lång rad 
kreativa uppslag när det kommer till bland annat 
aktiviteter och content för att bland annat stärka 
spelarprofileringen, supportrarnas identifiering och 
band till föreningen och klubbarnas transparens och 
öppenhet gentemot sina fans.

– Det här är ett väldigt omfattande och inspire-
rande projekt som klubbarna har svarat väldigt bra 
på. Vi delar alla samma passion till bandyn nu tror 
vi att det här är helt rätt väg att gå för att få fler 
att dela den passionen tillsammans med, avslutar Per  
Selin, ligachef.

EFTER PANDEMIN  
– SVENSK ELITBANDY MED  

FOKUS PÅ PUBLIKREKRYTERING
De senaste två bandysäsongerna har präglats hårt av pandemin  

och dess publikrestriktioner, men i takt med att samhället  
öppnats upp igen har Föreningen Svensk Elitbandy inlett ett nytt  

omfattande projekt för att rekrytera ny publik till arenorna.

TEXT: MARTIN GUSTAFSSON   FOTO: ROMUS RAMSTRÖM

“Just nu pågår publikundersökningar bland klubbarnas 
medlemmar, säsongskortsinnehavare och biljettköpare 
och därifrån kommer vi även sätta tydliga strategier för 

vad som ska göras under kommande säsong.” 
PER SELIN
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och dess publikrestriktioner, men i takt med att samhället  
öppnats upp igen har Föreningen Svensk Elitbandy inlett ett nytt  

omfattande projekt för att rekrytera ny publik till arenorna.

TEXT: MARTIN GUSTAFSSON   FOTO: ROMUS RAMSTRÖM

“Just nu pågår publikundersökningar bland klubbarnas 
medlemmar, säsongskortsinnehavare och biljettköpare 
och därifrån kommer vi även sätta tydliga strategier för 

vad som ska göras under kommande säsong.” 
PER SELIN
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FAKTA
Bildades: 1934. Arena: Sparbanken Lidköping Arena. 

Kansli: Mellbygatan 54,  531 51 Lidköping.

MERITER, HERRLAG
Svenska mästare: 2019, 2021. Övriga SM-finaler: 1975, 1983, 2012, 2016, 2020, 2022. 

Svenska cupen-mästare: 2017. World Cup-mästare: 2019.

MERITER, DAMLAG
Svenska mästare: 2021, 2022.

JUNIORVERKSAMHETEN
Villa Lidköping har genom åren fostrat över 15 elitseriespelare runt om i landet.  

Till säsongen 2020/21 så innehåller herrtruppen sju spelare ifrån egna led.

KONTAKT


