
Speldagar 2012 

21-22/7  Blåturnering (korpen), P16, P17,  F15, F17 

23-24/7  P12, P13, P14, P15, F13  

25/7   
Företagsklass, Funktionshindrade  

27-28/7 Gulturnering herr, dam  



Sommarbandyfestivalen tar nu ny fart och ställer efter ett grymt 
bra debutår in siktet på 2012 års turnering. Vi har förstärkt organi-
sationen betydligt, byggt upp en ny hemsida och tänkt om lite när 
det gäller turneringens uppbyggnad. 
  
2011 års turnering, som var vår första, gick över förväntan och kan 
sammanfattas med ett ord: SUCCÈ! Vi lyckades samla ihop smått 
fantastiska 110 lag ifrån stora delar av Sverige men också Dan-
mark. Detta skapade en grym folksamling nere på vår Arena, som 
ligger precis på strandkanten. Stämningen under turneringen var 
riktigt bra och våra deltagare och vår publik var mycket nöjda! 
  
År 2012 kommer vi att utöka till tre stycken planer, istället för fjol-
årets två. Detta för att kunna ta emot så många lag som möjligt per 
dag och på så vis skapa en så stor folksamling som det bara går. 
Med detta skapas det en bättre stämning och upplevelsen blir där-
med också betydligt bättre.  

Som sponsor och partner till Sommarbandyfestivalen får ni möjlig-
heten att exponera, skapa nya relationer och associeras med ett 
mycket uppskattat och stort event. 
 
Att ingå sponsor– och partnerskap med Sommarbandyfestivalen 
skall leda till något positivt för båda parter och på så sätt leda till 
ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. 
 
Vi har ett par färdiga paket, men dessa är givetvis inte huggna i 
sten utan kan så klart ändras om. Att hitta rätt lösning för er är 
absolut det primära målet och att då skräddarsy en lösning för er 
är då alldeles givet!  



Till årets turnering har vi tagit ett beslut om att öka våra deltagar-
kategorier, från 11 klasser till 13 klasser. De två nya klasserna som 
vi lagt till är Företagsklassen och klassen för Funktionshindrade.   
  
Vi har lagt till dessa klasser dels på grund av en stor efterfrågan 
och dels för att vi vill ge de funktionshindrade chansen att medver-
ka.  
 
Vår kategorier 2012 kommer att vara: 
Pojkar Flickor Seniorer Företag Funktionshind. 
12  13  Blå (korpen) 
13  15  Gul Herr 
14  17  Gul Dam 
15 
16 
17 

Sommarbandyfestivalen följer inte riktigt de normala innebandy-
reglerna, utan har skapat en del egna regler. Detta för att skapa ett 
mer unikt, händelserikt och fartfyllt spel.   
  
Spelplanerna har minskats ner och antalet spelare på plan dragits 
ner till 3 mot 3 + målvakt.   
  
Matchtiden är endast 13 minuter lång och utvisningsminuterna 
antingen 1, 2 minuter eller hela matchen.  
  
Dessa regler skapar en väldigt intensiv innebandy, som är väldigt 
publikvänlig.  



Verksamhetsidé 

Vi ska erbjuda innebandy för alla sommartid i en fartfylld, händelserik och 

rolig spelform. Vi ska även ge våra deltagare och besökare ett attraktivt 

festivalområde utomhus där inte bara innebandyn i sig står i fokus, utan 

även övriga aktiviteter som hör sommaren till. 

 

Kärnvärden 

- Festivalstämning – På festivalområdet ska det vara en hög stämning 

med pumpande musik, en ständigt pratande speaker och ett härligt enga-

gemang från våra spelare, vår publik och givetvis från oss arrangörer. 

 

- Välorganiserat – Sommarbandyfestivalen skall vara planerat in i minsta 

detalj och inte lämna någonting åt slumpen. Alla besökare såväl spelare, 

ledare och publik ska vara välinformerade och veta vad som händer i god 

tid innan det sker. Det ska inte finnas några frågetecken! 

 

- Gemenskap – Sommarbandyfestivalen skall leda till en ökande gemen-

skap besökarna emellan och därmed framtida kompisrelationer. Fair Play 

skall tillämpas och innan, under och efter matcherna ska det vara en god 

och positiv stämning mellan spelare, ledare, arrangörer, föräldrar och 

övrig publik. 

- Kvalité – Sommarbandyfestivalen ska utstråla en mycket hög kvalitets-

känsla. Spelplaner, domare, spelschema, festivalområdet, kiosken, hemsi-

dan etc. skall ha en väldigt hög nivå.  

 

Vision 

Sommarbandyfestivalens vision är att i framtiden ha 1500 deltagande lag, 

ifrån världens alla hörn. Vi ska vara innebandyns självklara val sommartid, 

där hela innebandyvärlden samlas och tar sats mot en ny säsong. 

 

Mål 

- År 2012 skall vi ha 200 deltagande lag 

- År 2012 skall en företagsturnering vara igång 

- År 2012 skall en turnering för funktionshindrade vara igång 

- År 2012 skall resultatrapporteringen vara betydligt bättre 

- År 2012 skall det även läggas upp bilder betydligt oftare på hemsidan 

- År 2015 skall vi ha uppnått 500 deltagande lag 



 Huvudsponsor  1 Plats Pris: 50 000 SEK 
Som huvudsponsor till Sommarbandyfestivalen erbjuds det maximerad 
exponering och samarbetsalternativ. Partnerskapet skall bygga på lång-
siktighet, och skrivas på mer än ett år. 
 
Som huvudsponsor ingår följande: 

- Rätt till ”Presented by ert före-
tagsnamn” Ex Sommarbandyfesti-
valen Presented by Palmstaden IK 

- Er logga syns i alla våra produktioner 
Ex folder, programblad, hemsida, fil-
mer, utskick m.m  

- Annons på vår hemsida - Annons i vårt programblad 

- Ett lag i företagsturneringen - Monter på området 

- Ni får en Beachflagga per plan 
(tryckkostnad tillkommer första 
året) 

- Rätt till vårt Arena namn Ex Palmsta-
den IK Arena 

- Er VD/ansvarig intervjuas i vårt 
programblad 

- Eventuell reklamjingel spelas upp 
med jämna mellanrum 

- Logga & länk ifrån 
www.sommarbandy.com 

Vid övriga önskemål kan vi givetvis 
skräddarsy en lösning för just er! 

 Guldsponsor    Pris: 30 000 SEK 
Som huvudsponsor till Sommarbandyfestivalen ingår följande: 

- Er logga syns i alla våra produktio-
ner Ex folder, programblad, hemsi-
da, filmer, utskick m.m  

- Ni får en Beachflagga per plan 
(tryckkostnad tillkommer första 
året) 

- Er VD/ansvarig intervjuas i vårt 
programblad 

- Logga & länk ifrån 
www.sommarbandy.com 

- Eventuell reklamjingel spelas upp 
med jämna mellanrum 

- Monter på området 

- Annons på vår hemsida 
 

- Ett lag i företagsturneringen 

- Annons i vårt programblad 

- Monter på området 

 

Vid övriga önskemål kan vi givet-
vis skräddarsy en lösning för just 
er! 



 Plansponsor 3 platser  Pris: 20 000 SEK 
Som plansponsor äger du namnrättigheten till en plan, plus en del andra 
förmåner: 

- Namnrättigheten till en plan 

- 4 stycken skyltar bredvid planen 
(tryckkostnad tillkommer första 
året) 

- Företagsnamnet efter varje match 
som skall spelas på Er plan 

- Logga och länk ifrån 
www.sommarbandy.com 

- Annons i vårt programblad 

- Monterplats på området 

- Ett lag i företagsturneringen 

 

 

 

 

Vid övriga önskemål kan vi givetvis 
skräddarsy en lösning för just er! 

 Läktarsponsor 1 Plats  Pris: 20 000 SEK  
- Namnrättigheten till läktaren  - Ett lag i företagsturneringen 

- Rätten att klä läktaren med  
Banderoller (tryckkostnad 
tillkommer första året) 
- Logga och länk ifrån 
www.sommarbandy.com 
- Annons i vårt programblad       Vid övriga önskemål kan vi givetvis 
- Monterplats på området                    skräddarsy en lösning för just er! 

Flaggsponsor Pris 10 000 SEK 
 
- 2 stycken Beachflaggor på  
området (tryckkostnad tillkommer 
första året) 
- Logga och länk ifrån 
www.sommarbandy.com 
- Annons i vårt  
programblad 

Monter Pris 5 000 SEK 
 
- En monter på området 
- Loggan syns i vårt programblad 
- Logga och länk ifrån  
www.sommarbandy.com 
 

Klubb 2011 Pris 2011 SEK 

- Logga och länk ifrån 
www.sommarbandy.com 



Har ni frågor och funderingar så tveka inte att höra av er till oss, vi 
är fulla av svar.  
  
För att komma i kontakt med oss på Sommarbandyfestivalen ring-
er eller mailar ni till antingen Fredrik Sjöstedt som är projekt– och 
marknadsansvarig, eller Christian Persson som är marknadsansva-
rig. 
  
Fredrik Sjöstedt 
Projekt- & marknadsansvarig 

Mail:    fredrik.sjostedt@palmstaden.com 

Tfn nr:    0735 39 67 16 

  
  
Christian Persson 

Marknadsansvarig 

Mail:     christian@palmstaden.com 

Tfn nr:     0709 14 19 90 

  
  
Mer information om Sommarbandyfestivalen hittar ni på vår hem-
sida www.sommarbandy.com  
 




