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VI GJORDE DET
TILLSAMMANS
Villa Lidköping BK är idag världens
största bandyförening! Med 33 lag i seriespel,
nästan 500 aktiva spelare och därtill uppåt
150 ledare är vår verksamhet mycket omfattande.

Vår ungdoms- och damverksamhet subventioneras delvis idag av de intäkter
som inkommer från reklamförsäljning
på olika sätt till Er samarbetspartners.
Utan Ert fantastiska stöd skulle vi få
mycket svårt att bedriva den verksamhet
som vi gör idag.
Att kunna samlas kring något under
den mörka vinterperioden i vår lilla
stad blir också extra viktigt, inte bara
för gemenskapen och aktiviteten det
innebär för såväl spelare som ledare,
funktionärer och supportrar osv. utan
även för den mötesplats och det nätverk
i det sociala samhället som vi
bidrar med. Cirka 50% av Era bidrag går idag till vårt viktiga arbete
med organisation samt att utveckla

2

och utbilda individer in i idrottens
gemenskap hos oss i Villa Lidköping för
ungdom och damer, övriga 50% går till
vår herrelit-verksamhet.
Våra herrar tillhör idag landets
absoluta toppskikt och att det första
SM-tecknet kom under föreningens
85:e verksamhetsår, säsongen 2018/19,
var såklart oerhört förlösande för alla
inblandade.
Vi gjorde det tillsammans! Spelare
- ledare - funktionärer - supporters samarbetspartners- tjänstemän.
• GLÄDJE
• ENGAGEMANG
• FRAMÅTANDA

Jonas Johansson
KLUBBDIREKTÖR

Tack för 2019/20
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Det här gör vi för ert stöd
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Matcharrangemang
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Team Fabbe/Sören.
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AKTIVITETER,
UPPLEVELSER,
MÖTESPLATSER
Vi samlar närmare 500 aktiva
spelare som i sin tur är fördelade
på cirka 30 lag i seriespel.

Vi har en bred bas med lojala medlemmar,
supportrar och partners
som möjliggör vår verksamhet.
Tillsammans ser vi till att skapa
attraktiva aktiviteter, gemensamma
mötesplatser och unika upplevelser.

KLUBB
& ARENA
1300

medlemmar
i klubben.

176

arrangerade matcher
(111 i Sparbanken
Lidköping Arena,
65 på bandybanan).
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AKTIVA
UTÖVARE
484

aktiva utövare
i klubben.

40

seniorer.

324

ungdomar.

120

barn i skridskokul.

70

aktivitetstillfällen per
grupp och säsong erbjuds.

PARTNERS
& NÄTVERK

SOCIAL
VERKSAMHET

360

1 pensionärsträff per
vecka där 34 pensionärer
idag är engagerade.

30

1 integrationsprojekt
tillsammans med Campus
och deras SFI-verksamhet
som pågår sedan 5 år
tillbaka.

sponsorer
och partners.
nätverksträffar
arrangeras
per säsong.

1 stort välgörenhets-

projekt som genomförs
årligen.
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M ATC H NG
RANGEMA

VÅR ARENA
– EN MÖTESPLATS
FÖR UPPLEVELSER!
Våra hemmamatcher och evenemang utgör
en viktig grund för vår verksamhet.
I Sparbanken Lidköping Arena samlas publik och
partners som tillsammans skapar häftiga upplevelser
och bygger en härlig gemenskap och samhörighet.
Genom vår Fan Zone bygger vi starka relationer
mellan våra spelare och vår publik.

Vid varje matchtillfälle har vi 50 företag som nätverkar i vår
restaurang och vårt logeplan. Vi har idag 150 fasta logeplansgäster
och har möjlighet att ta emot 75 ”tillfälliga” gäster. I restaurangen
har vi idag 14 fasta gäster och kan ta emot 200 gäster.
Vid varje match arrangerar vi FanZone efter slutsignalen där våra
fans får träffa sina idoler. En eller två spelare träffar efter matchen
våra fans, där de skriver autografer och tar selfies tillsammans.
Här brukar vi samla uppemot 75 personer varje gång.
Vi temasätter varje match för att nå nya målgrupper vilket
mynnar ut i populära koncept som ”Tjejkväll”, ”Familjematch”,
”Julmatch” och ”Välgörenhetsmatch”. På detta sätt bidrar vi till
att hjälpa företag att matcha mot rätt målgrupp.
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165

fasta
middagsgäster

Restaurangen
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Logeplan

Skridskokul

SSAMHÄLL
ANG
E N GAG E M

VILLA LIDKÖPING
I SAMHÄLLET

Vi bidrar med samhällsnytta genom alla våra sociala projekt
och insatser som vi gör under året på en rad olika håll.
Vårt samhällsengagemang sträcker sig från Skridskokul
och skolsamarbeten till integrationsprojekt
och välgörenhetsaktiviteter.

AKTIVITETER FÖR BARN & UNGA
Vi skapar mängder av akvitiveter för
barn och unga, inte bara ute på isen.
• Vi arrangerar Skridskokul
en dag i veckan som samlar
totalt 120 barn och ungdomar.
• Vi erbjuder alla ungdomar
Hälsofik tre dagar i veckan.
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•
•
•
•

Sommarbandyskola två veckor/år.
Bandycamp under sportlovet.
Villadagen där vi bjuder in samtliga aktiva
medlemmar i föreningen att umgås och
göra aktiviteter ihop.
Fadderverksamheten, alla ungdomslag
får en fadder från herr- eller damlaget.

Praktik hos
Villa Lidköping

Välgörenhetsmatch
för Mer organdonation

AKTIVITETER
MED SKOLOR

FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under året anordnas mellan 10-15 olika
aktiviteter tillsammans med skolor.
• Villareflexer delas ut till alla i årskurs 1
i Lidköpings Kommun.
• Samarbete med De la Gardie-gymnasiet i
form av hjälp med marknadsundersökningar
samt skapande av grafiskt innehåll för
sociala medier.
• Lokalt bandygymnasium tillsammans
med De la Gardiegymnasiet, där vi
håller i en träning/vecka.
• Vi erbjuder praktikplatser.
• Vi håller i en årlig introduktion
om bandy för SFI i Lidköping.

Vi har bjudit in gymnasiets särskola att
testa på skridskoåkning och kälkbandy samt
haft rundtur i herrarnas omklädningsrum
med autografskrivning. Därtill har följande
insatser genomförts:
• Vår pensionärsgrupp ser till så att
personer med funktionsnedsättning får
komma ut i friska luften och får aktiveras
med jämna mellanrum.
• Vid olika tillfällen bjuder vi dessutom
in till match för personer med
funktionsnedsättning.
• Vid våra matcharrangemang har
vi alltid en DJ i entréhallen som brinner för
bandy och får leva ut sin DJ-karriär.

INTEGRATION

VÄLGÖRENHET

Vi arbetar på flera sätt för att
främja integration, ofta i samverkan
med andra aktörer.
• Under fem års tid har vi haft ett
integrationsprojekt tillsammans med
Campus och deras SFI-verksamhet.
• Vi bjuder även in elever och lärare på SFI
att gå på en match per säsong för att få en
härlig bandyupplevelse.
• Under våren 2020 startas ett nytt projekt
upp för att få fler människor att komma in i
det svenska föreningslivet.

Vårt stora välgörenhetsprojekt under
säsongen 2019/2020 har varit samarbetet
med MOD, Mer Organdonation, där vi
totalt samlat in 60 000 kr. Dessutom:
• Vi engagerar Lions lucia varje år
i samband med vår julmatch.
• Vi skänker saker så som matchtröjor och
logeplatser till Musikhjälpen.
• Under en match i december samlade vi
in nallebjörnar som vi skänkte till Barnhem
i Litauen för att ges som julklappar till
behövande barn.
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A F FÄ R S N ÄT V E R K

VÅRT NÄTVERK STÄRKER
SPONSORNYTTAN
Vårt affärsnätverk ger företag ett
trettiotal tillfällen under året att nätverka
på och bygga affärsrelationer genom.

Genom vårt affärsnätverk får vi en närmre och
starkare relation till våra samarbetspartners.
Våra partners knyter många värdefulla kontakter
med företagare i regionen och får därmed
enklare att göra affärer sinsemellan.
Under totalt 20 tillfällen arrangerar vi lunchpadel på Lidköpings Squash- och Padelcenter.
Det är ett utmärkt tillfälle för våra partners att
både nätverka och få aktivera sig genom en
populär friskvårdsaktivitet.
Under hösten arrangerade vi en nätverksträff
tillsammans med Lidbil, där Volvos marknadschef
höll ett intressant föredrag.
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Här följer en sammanställning med några av
våra aktiviteter och träffar:
• Partner Kick-off.
• Sponsorgolf.
• Gemensam sponsorresa till bortamatch.
• En nätverksträff för de partners som stöttar
ungdomssektionen.
• En nätverksträff tillsammans
med Tillväxt Lidköping.
• En Guldpartnerträff.
• Möjlighet att aktivera personal genom våra
friskvårdsaktiviteter i form av padel.

“

Frukost
hos Lidbil

Vi vill vara med i ett sammanhang
som är populärt i Lidköping.
Grunden är att vi vill vara med och
synas där alla andra är och Villa har
under många år byggt upp ett starkt
varumärke. Men det är också viktigt att
vi inte är med i form av en påse pengar
utan att vi bidrar till att vårt varumärke
växer, tillsammans med Villa.
TOBIAS NORDENDORPH
VD, Lidbil

“

Samarbetet med Villa är jätteviktigt.
Det är en elitsatsande klubb lokalt.
Vi vill vara med hela vägen från
skridskokul och upp till A-laget.
Det är kul att vi i lilla Lidköping har
någon klubb som satsar på elit och
där vi har möjlighet att vara med.

Kvinnligt nätverk

FREDRIK BLAD

VD, Sparbanken Lidköping

30

sponsorträffar
per
säsong

75-80

deltagare
vid våra
föreläsningar

16

platser i
vår padelverksamhet
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Studio Villa

SMARKNAD
KANALER

VI SKAPAR ATTRAKTIVA
EXPONERINGSUTRYMMEN
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra marknadskanaler.
Vi i Villa Lidköping erbjuder våra partners en rad olika
marknadskanaler att synas på, såväl analogt som digitalt,
tillsammans med ett av regionens starkaste varumärken.
Vi har hög synlighet i såväl lokal som nationell media.
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Matchprogram
Upplaga:
I snitt 3000 st/match

Nyhetsbrev

Mottagare: 2100 st

Hemsida

Total räckvidd:
136 000 st besökare
/månad

SOCIALA
MEDIER
Facebook

R
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Villamagasinet

ÖVRIGA
KANALER
Villa-appen

Total räckvidd:
1 036 000 st/månad

4500 nedladdningar.

Instagram

Under bandysäsongen
skrivs det om Villa
Lidköping i genomsnitt
tre dagar per vecka i
lokaltidningen NLT. Vi har
därtill fyra digitala artiklar
per dag och vecka under
säsongen. Villa Lidköping
syns även i övrig media
i regionen men även
nationellt samt faktapress.

Total räckvidd:
1 136 000 st/månad

Twitter

Total räckvidd:
572 000 st/månad

Snapchat
2 000 följare

Massmedia
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Svenska mästerskapet i bandy har avgjorts sedan 1907
och är med detta en av svensk idrotts mest anrika tävlingar
– Bandyfinalen 2020 var den 114:e i ordningen!
Villa Lidköping BK är stolta att vara en del av Elitserien och
som partner är även ni en viktig del av denna gemenskap.
Här är information om Elitserien och året som gick.

Elitseriepubliken
växte för andra
året i följd
Det totala publiksnittet i Elitserien ökade
säsongen 2019/20 med fem procent.

Ökningen från 1276 till 1335 åskådare innebär att
en positiv trend nu hållit i sig i två säsonger vilket
givetvis är mycket glädjande.
På klubbnivå toppade Villa Lidköping BK med
3021 åskådare i snitt följt av Hammarby IF (2543),
Bollnäs GIF (1644), Edsbyns IF (1533) samt på femte
plats Sandvikens AIK (1478).
Den totala publiksiffran för Elitserien uppgick till
242.938 åskådare.
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Elitserien
direktsänds på
Sportbladet Play

I januari stod det klart att Aftonbladet förvärvade
rättigheterna till Elitseriens matcher som sedan
dess direktsänds på Sportbladet Play.

– Det här är ett mycket viktigt steg för oss när det
gäller livesänd sport. Dels för att Elitserien är en av landets
populäraste serier, men också för att nivån på svensk
bandy är i yppersta världsklass. Att kunna erbjuda detta
till Sportbladets besökare känns fantastiskt roligt, sa
Aftonbladets sportchef Patric Hamsch i samband med att
avtalet presenterades.
Även Elitseriens ligachef Per Selin var mycket nöjd:
– Avtalet stärker Elitserien ekonomiskt och framförallt
ger det oss tyngd och genomslagskraft att våra
matcher direktsänds på Sveriges största nyhetssajt.
Att vi syns på en plattform som i princip alla sportintresserade i landet besöker gör att ännu fler kommer
att hitta till både serien och sporten och vi kommer att se
både kortsiktiga och långsiktiga effekter av detta.

Succé för
FanZone

Inför säsongen lanserades FanZone
som ger supportrar runt om i landet
möjlighet att möta spelare i samband
med elitseriematcherna.

FanZone genomförs av elitserieklubbarna på det sätt
och i den omfattning som passar dem och på de allra flesta
håll har det varit ett mycket uppskattat inslag i matcharrangemangen. Inte minst har unga supportrar köat för
att träffa sina hjältar och ta autografer och selfies.

Intresse & räckvidd
1,5 MILJONER
svenskar är intresserade
av Elitserien.
Intresset för Elitserien har
ökat med 50 PROCENT
under de senaste fyra åren.

253 INSLAG
i sportnyhetssändningar på
SVT och TV4 under säsongen
2019/2020 nådde totalt
64 MILJONER
kontakter.

MEDIERÄCKVIDDEN
totalt för Elitserien i TV, press
och på webben uppgick under
säsongen 2019/2020 till
166 MILJONER
kontakter.
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FAKTA

Bildades: 1934. Arena: Sparbanken Lidköping Arena.
Kansli: Mellbygatan 54, 531 51 Lidköping.

MERITER, HERRLAG

Svenska mästare: 2019. Övriga SM-finaler: 1975, 1983, 2012, 2016, 2020.
Svenska cupen-mästare: 2017. World Cup-mästare: 2019.

MERITER, DAMLAG

Villa Lidköping BK:s damer har 11 säsonger i den högsta serien
och gick den gångna säsongen till semifinal.
HUVUDPARTNER
HUVUDPARTNER

JUNIORVERKSAMHETEN

Villa Lidköping har genom åren fostrat över 15 elitseriespelare runt om i landet.
HUVUDPARTNER
Till säsongen 2020/21 så innehåller herrtruppen sju spelare
ifrån egna led.
DIAMANTPARTNER
DIAMANTPARTNER
HUVUDPARTNER

KONTAKT
DIAMANTPARTNER
Jonas Johansson

KLUBBDIREKTÖR

HUVUDPARTNER
DIAMANTPARTNER
HUVUDPARTNER
HUVUDPARTNER

Jakob Kaufmann
MARKNADSANSVARIG

jonas.johansson@vlbk.se
jakob.kaufmann@vlbk.se
HUVUDPARTNER

GULDPARTNER
GULDPARTNER

TACK FÖR ERT STÖD 2019/20
GULDPARTNER

Städservice • Fönsterputs
Städservice • Fönsterputs
Städservice • Fönsterputs
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GULDPARTNER

Städservice • Fönsterputs
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