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BAUHAUSLIGAN
Bli samarbetspartner till Elit Speedway Sverige och 
exponeras tillsammans med samtliga elitserieklubbar i 
Sverige. 

I samarbetet ingår b.la reklam på samtliga arenor där 
er logo syns både lokalt, nationellt och även Internatio-
nellt. Tillgång till VIP avdelningar på samtliga arenor och 
matchbiljetter.
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och möjlighet att exponera ert företag på samtliga arenor i BAUHAUS Ligan

Sverige har rönt stora internationella 
framgångar i denna sport. Sveriges senaste 

Världsmästare är Tony Rickardsson, som 
i elitserien i speedway tävlade för Avesta-

klubben Masarna, och har blivit världsmästa-
re sex gånger och den legendariske Ove Fundin 

från Tranås vann fem gånger. 

Fredrik Lindgren från Örebro har under 2019-
2020 placerat sig som trea i VM serien. 

I de svenska elitserielagen kör de svenska elitförar-
na, men en majoritet av förarna kommer från andra 

länder med världens bästa förare. Speedway har 
blivit en av de stora publiksporterna i Sverige under 

de senaste 10-15 åren, vilket bland annat de TV-sända 
GP-tävlingarna och elitseriematcherna har bidragit till. 

En upprustning av arenorna, med bland annat ökad
säkerhet för förare och bättre förutsättningar för

publiken både på läktare och i restauranger,
har också utvecklat sporten de senaste åren.

Det finns en historisk förankring och speedwaykultur på 
såväl mindre orter som i större städer, som t.ex Målilla,

Gislaved, Hallstavik, Eskilstuna, Avesta, Västervik,
Vetlanda, Kumla, Mariestad, Motala, Hagfors, Norrköping, 

Malmö, Linköping och Nyköping.
 

BAUHAUS Ligan körs från maj till sista veckan i september.
BAUHAUS Ligan avslutas med slutspel, kvartsfinal, semifinal 
och sedan finalmatcher på respektive hemmabana där det lag 

med flest inkörda poäng är Svenska Mästare 2021.

BAUHAUS Ligan är Sveriges tredje största publiksport efter 

Fotboll och Ishockey. 

BAUHAUS Ligan exponeras under en säsong i nationell media.

C MORE äger TV rättigheterna för den svenska högsta serien 

2021 - 2022. Samtliga matcher produceras och livesänds på 

Sportkanalen och C More. 

• Total TV publik 2021, 43 738 000 

• Antal inslag i linjär TV 2021. 203 st.

• Antal tittare SVT 21 839 000

• TV 4 21 611 000

• Sportkanalen 197 000

• Övriga 91 000

• BAUHAUS Ligan sänds även i linjär TV i England 

och Polen.
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