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VI STÅR FÖR HOCKEYKULTUR
Vi 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 de 
olika ungdomslagen. Vår Ungdoms- och Juniorverksamhet är stark. Vi har på 
senare år utökat vår verksamhet med ett J 18-breddlag, detta för att ge fler 
ungdomar möjlighet att utöva sin idrott längre. Vi har nu även ett LIU, (Lokal 
Idrottsutbildning) som komplement till vårt NIU (Nationell Idrottstbildning).

Fler och fler tjejer börjar och fortsätter i vår verksamhet vilket har gjort att det 
skapats träningar för bara tjejer. Damlagets organisation växer och de gör sin 
femte säsong i seriespel på Damettan-nivå. Samtidigt har de även ett lag i 
seriespel på U15-nivå. I vår Elitverksamhet har vi vårt U 16 Elit, J 18 Elit och J 
20 Elit. Det är här vi fortsätter utbildningen av nya spelare till vårt A-lag. Vårt 
mål är ett en hög andel av A-laget ska bestå av spelare från de egna leden. IF 

Troja-Ljungby har fostrat spelare som Roger Johansson, Mattias Weinhandl, 
Johan Andersson, Oscar Fantenberg, Jacob Larsson, Linus Johansson, 
Arvid Holm, Pierre Engvall och Helge Grans för att nämna några.

Vår målsättning i år är att etablera oss i HockeyAllsvenskan och fortsätta 
utveckla våra samarbeten med företagen i Ljungby med omnejd. 

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

Gemenskap, Trygghet, Kampvilja
IF Troja-Ljungby förknippas inte bara med ishockey 
utan också med många positiva värden – gemenskap, 
trygghet, kampvilja - vilka är viktiga att vårda.
Alla positiva associationer, som vårt klubbmärke 
förknippas med, är några av vår förenings viktigaste 
tillgångar.
Det innebär att vi i första hand ska hålla en hög kvalitet på ishockeyn men 
också på föreningsverksamheten.
Den röda färgen symboliserar kraft och värme – samma som vi vill att IF Troja-
Ljungby ska utstråla.

VÅRT KLUBBMÄRKE

Som förening har IF Troja-
Ljungby ett mycket starkt 
varumärke i hockey-Sverige. 
Vilket syns genom de spelare 
man fostrat genom åren och 
som är aktiva i SHL, KHL och 
inte minst NHL.

På damsidan befäster man sitt 
starka varumärke inom svensk 
damhockey. Man nämns varje 
vecka i CMore och SVT som en 
av Sveriges bästa plantskolor 
för tjejer.

IF TROJA-LJUNGBY IF TROJA-LJUNGBY 
I HOCKEYSVERIGEI HOCKEYSVERIGE



VI STÅR FÖR HOCKEYKULTUR
Miljonklubben startades upp säsongen 2018/19 och fick första året 171 
medlemmar. Säsongen 2019/20 ökade antalet till 194 för att 2020/21 nå upp 
till nytt rekord med 223 medlemmar. Det innebär att Miljonklubben är en av 
våra största samarbetspartners.
Inför säsongen 2021/22 är målet att vi Tillsammans skall växa och bli ännu större. 
Ert stöd är och kommer bli mycket viktigt för vår verksamhet speciellt nu när 
omvärlden inte är sig lik.
Vi behöver Er för att fortsätta bedriva och utveckla vår stora verksamhet!
Du som har möjlighet att bidra med 1 000 kr hjälper oss i vår satsning att etablera 
sig i  HockeyAllsvenskan, att behålla ett slagkraftigt lag, att fostra egna talanger, 
samt stärka föreningen totalt. Ni blir vår viktigaste spelare.
Alla kan vara med, privatpersoner, företag, fans, alla är lika viktiga!

A-laget ska etablera sig i HockeyAllsvenskan!
Vår ungdoms- och juniorverksamhet är stark, den ska vara grunden för framtiden.
Vi vill nå fram med ett lag som har lokal förankring, med egna spelare eller spelare 
som fått sin utbildning i föreningen, samt spelare som höjer lagets slagstyrka.

Dam
Damhockeyn vill etablera sig och ge fler tjejer möjligheten att spela hockey och 
att representera Troja Dam. Ett flertal tjejer från Troja deltog framgångsrikt i TV-
Pucken denna säsong, ett fint kvitto för verksamheten.

Junior
Med en ökad satsning på J-verksamheten, ges fler möjligheter att ta steget till 
A-laget. Föreningen har även ett breddlag, för att ge fler möjlighet att utöva sin 
idrott i föreningens regi under längre tid.

Ungdom
Är basen i vår förening, det är där allt startar. Ju fler ungdomar vi kan ta hand om, 
ju bättre grund får föreningen att stå på. Tre Kronors hockeyskola är inkörsporten 
för både pojkar och flickor.

Medlemsförmåner
• Förhandsinformation: Förhandsinformation om nya spelare, m.m. via e-post. Ni 

får info först!
• Miljonklubbsglas: Ett Ölglas med Miljonklubben-logotypen på, som 

tack för din insats. Möjlighet att köpa till fler glas för 129 kr/st.
• Miljonklubbslist: En list med Miljonklubben-logotypen på. Sätts under 

registreringsskylten på din bil.
• Namn på hemsidan: Företag och privatpersoner listas på Trojas 

officiella hemsida, om så önskas. Givetvis kan man vara anonym.
• Miljonklubbsmatch: Fri entré för 2 st personer till utvald 

Miljonklubbsmatch under säsongen.Förtur för bokning i restaurangen 
till förmånligt pris till samma match. Bokning genom kansliet.

• Event och inbjudningar under säsongen: Inbjudningar och förtur till 
event under säsongen.

• Miljonklubbskväll: Träffa spelare från A-lagstruppen – Pyttipanna 50 kr.
• Utlottning av månadspriser till event i restaurangen, biljetter, m.m.

Läs mer på vår hemsida troja-ljungby.com/miljonklubben.

MILJONKLUBBEN 

IF Troja-Ljungby strävar efter 
att skapa förutsättningar för 
att utbilda spelare till våra 
representationslag, skapa ett 
livslångt intresse för ishockeyn 
samt ta ansvar gällande den 
sociala fostran. Vi utbildar 
våra barn och ungdomar i 
sunda värderingar som bygger 
på RF:s ”Idrotten Vill” och 
barnkonventionen. I detta 
arbete är en sund och tydlig 
värdegrund viktig. 

IF Troja-Ljungby har tagit fram 
fyra tydliga kärnvärden som 
ska genomsyra allt vi gör inom 
föreningen. Dessa värden ska 
genomsyra allt IF Troja-Ljungby 
gör och hur våra medlemmar 
agerar. 

Glädje & gemenskap

Engagemang 

Respekt

Ansvar

Vi är Troja tillsammans!

VÄRDEGRUNDVÄRDEGRUND

VÅRA UNGDOMSLAG  VÅRA UNGDOMSLAG  
– VÅR FRAMTID– VÅR FRAMTID
• J20 Elit
• J 18 Elit
• J 18 Bredd
• Tjejer
• Tre Kronor Hockeyskola
• U16 - Elit
• U15
• U14
• U13
• U12
• U11
• U10



VÅRA PAKET

• 1 st partnermatch – inbjudan till 2-4, personer, info från sportchef o tränare
• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk 
• 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 samt sociala medier vid avtalstecknande 

Stjärnpartnerpaketet ingår vid samarbete värderat till 100 000 kr eller mer.

STJÄRNPARTNER

ELITPARTNER

TEAMPARTNER

UNGDOMSPARTNER

PLOCKA DITT EGET PARTNERPAKET

Tillsammans med 
våra lag, våra ideellt 
arbetande medlemmar, 
funktionärer, supportrar och 
samarbetspartners bygger vi 
vårt varumärke.
Ett varumärke som ni som 
samarbetspartner skall känna 
er stolta över att synas med.

Vi är Troja Tillsammans!

IF Troja-Ljungby erbjuder alla 
barn oavsett ursprung eller 
kön möjligheten att träna och 
spela ishockey. 
Vi ger alla möjligheten att 
prova på sporten och lånar 
ut utrustning till barn och 
ungdomar så att alla ska ha 
samma möjligheter att vara 
ute på isen.

VI BYGGER ETT  VI BYGGER ETT  
VARUMÄRKE  VARUMÄRKE  
TILLSAMMANSTILLSAMMANS

VI GER ALLA  VI GER ALLA  
MÖJLIGHETEN ATT MÖJLIGHETEN ATT 
SPELA ISHOCKEYSPELA ISHOCKEY

• 1 st partnermatch – inbjudan till 2 personer, info frånsportchef o tränare 
• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk 
• Utskick av nyhetsbrev 
• Exponering på Trojas hemsida med logo, undersida 
• Nyhet på hemsidan samt sociala medier vid avtalstecknande
• 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.

Som Ungdomspartner ser ert företag till att skapa möjligheter för framtida  
stjärnor att blomma ut i IF Troja-Ljungby. De pengar ditt företag lägger på detta 
paket går oavkortat till att finansiera våra ungdomslag och kommer skapa ännu 
bättre förutsättningar. 
• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk
• Utskick av nyhetsbrev
• Exponering på Trojas hemsida med logo, undersida
• Nyhet på hemsidan samt sociala medier vid avtalstecknande

Ungdomspartner ingår vid samarbete värderat till 20 000 kr eller mer.

Naturligtvis kan man skräddarsy sitt eget Partnerpaket efter sina egna önskemål. 
Kontakta vår marknadsavdelning så hjälper dem dig. Oavsett så ingår följande vid 
teckning av eget Partnerpaket för ett värde av 10 000 kr eller mer.
• Ni ingår i IF Troja-Ljungby:s företagsnätverk
• Utskick av nyhetsbrev
• Exponering på Trojas hemsida med logo, undersida
• Nyhet på hemsidan samt sociala medier vid avtalstecknande



SKYLTAR
• Sargplats TV-sida (900 mm x 2 225 - 2400 mm)  45 000 kr
• Sargplats ej TV-sida (900 mm x 2 225 - 2400 mm)  35 000 kr
• Reklam plexiglas  5 000 kr/st 
• Väggskylt TV-sida ovanför restaurang (1 500 mm x 750 mm)  22 000 kr
• Väggskylt kortsida (1 500 mm x 750 mm)  17 000 kr
• Väggskylt Hyrloge  35 000 kr
• Isreklam (5 st mittcirkel, tekningscirklar)  100 000 kr 
• Isreklam ( 8 st bakom mål, mittzon)  40 000 kr

MEDIAKUB
• 5-15 sekunder reklamfilm/säsong  40 000 kr 
• 5-15 sekunder per match  2500 kr/match 
• Box Play sponsor  30 000 kr
• Powerplay sponsor   30 000 kr
• Första målskytt sponsor   20 000 kr + priser 
• Publiksiffra sponsor  20 000 kr 
• Line Up sponsor  25 000 kr 
• Nästa hemmamatch  25 000 kr 
• Logo vid resultat och program  20 000 kr 
• Reklamskyltar under kub  80 000 kr 
• Reklamskyltar gavel kub  90 000 kr 
• LED-skärmar Reklamplats / säsong  40 000 kr 
• LED-skrämar Reklam / match  3 500 kr

LÄKTARE
• Läktarsponsor Sektion B  40 000 kr 
• Sektion C   50 000 kr
• 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

MATCHVÄRD – GÖR MATCHEN TILL DIN!
• Matchvärd  20 000 kr 
• Delat matchvärdskap  9 500 kr 
• Matchvärdskap söndag  6 000 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

LOGER
Loge 150 000 kr 
• Väggskylt TV-sida (värde 35 000 kr) 
• 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 600 kr /person 

(minst 9 personer i sällskapet) mat & dryck tillkommer

Annonser i våra programblad, 
lilla & stora: fr 2 000 kr
Logo i Matchannons, tidning 
och webb: 5 500 kr + moms

• Kiosksponsor, enligt offert
• Halva Potten, enligt offert
• Puckleverantör,  

30 000 kr/säsong

•  Matchtröjor/Byxor/Hjälmar/ 
Målvaktsbenskydd mm. 
Hör av dig för offert.

ANNONSERANNONSER

ÖVRIGTÖVRIGT

DRÄKTREKLAMDRÄKTREKLAM

ARENAREKLAM

Ljungby Arena har under åren 
gett vår trogna publik, spän-
ning, glädje, dramatik, vinster 
och förluster. Idrotten är oförut 
sägbar och det är det som gör 
den till en folk- och publikrörel-
se. I shockey är underhållning 
och dramatik och vi vill att alla 
ska känna sig välkomna till våra 
matcher i Ljungby Arena.

Arrangemangen och mötesplat-
serna runt matcherna ger möj-
ligheter till god mat och dryck i 
restaurangen eller enklare meny-
er i pub, iscafé och kiosker. Vår 
restaurang- och konferensverk-
samhet har 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.

Tillsammans med våra samar-
betspartners ser vi framemot 
ännu en säsong i Ljungby Arena.

LJUNGBY ARENA –LJUNGBY ARENA –
MÖTESPLATSEN  MÖTESPLATSEN  
FÖR ALLAFÖR ALLA



DIGITAL PARTNER
Som digital partner till IF Troja-Ljungby får ditt företag exponering i våra sociala 
medier. Ditt företag syns tydligt i våra matchannonser på Instagram, Facebook 
och Twitter. Med en räckvidd på nästan 10 000 personer ger vi er som företag en 
utmärkt möjligheten att skapa varumärkeskännedom hos personer som ni annars 
inte hade nått ut till.

IF Troja-Ljungby har idag byggt upp en stark plattform på Instagram, Facebook 
och Twitter.  

Nu tar vi nästa steg och erbjuder dig och ditt företag att synas tillsammans med 
oss.

SOCIALA MEDIER
Vi erbjuder Er möjligheten att synas tillsammans med vårt herr eller damlag.

Pris för en matchannons med Er företagslogotype, i alla våra tre kanaler*; 

950 kr.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning till Ert företag eller till dig som 
privatperson!

TROJA-TV
Som TV-partner till IF Troja-Ljungby får ditt företag exponering under våra inslag 
på Troja-TV. Vi kan erbjuda olika lösningar för ditt företag att synas på bästa sätt. 

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning till Ert företag eller till dig som 
privatperson

SÄSONGSKORT
Grundserien – HockeyAllsvenskan, 26 matcher

SITTPLATS
C1 – 5000:- C2 – 2950:-  
F – 4750:- G1 – 5600:-  
G2 – 4750:- G3 – 2950:-  
H1 – 5800:- H2 – 2950:-  
I1 – 5600:- I2 – 4750:-  
I3 – 2950:-

STÅPLATS
D & E – 2200:-

Student/Pensionär
SITTPLATS
C1 – 4300:- 
C2 – 2000:-

STÅPLATS
D & E – 1450:-

ABONNEMANG DAM  
Säsongskort 450:-

www.troja-ljungby.com har:

• ca 650 000 sidvisningar

• Twitter @troja-ljungby 
– ca 2 300 följare – strax 
över 8000 tweets

• Facebook.com/troja-ljungby 
– 4 800 följare

• Instagram – ca 2970 följare

IF TROJA-LJUNGBY  IF TROJA-LJUNGBY  
I SOCIALA MEDIERI SOCIALA MEDIER



DIGITAL PARTNER
Camper, cuper, engagemang

CAMPER
IF TROJA-LJUNGBY håller under ett år flertalet camper på  
sommaren, hösten och sportlovet för att få barn att börja spela  
eller förbättra sin ishockey.

FÖREBILDER FRÅN LJUNGBY
Aktiva spelare från A-truppen och instruktörer med stor erfarenhet bidrar med 
gemenskap, glädje och erfarenhet. Tillsammans med våra fostrade NHL-spelare 
hjälps vi åt med att delge klubbens värderingar, samtidigt som vi ger barn och 
ungdomar förebilder.

CUPER
IF TROJA-LJUNGBY har en lång tradition av att anordna cuper. Idag finns det fyra 
cuper man anordnar; U16 Intersport-cup (augusti), U11 Ungdoms-cup (september), 
U12 ICA MAXI-cup (december), U13 OnePartnerGroup-cup (mars).

I SAMHÄLLET
IF TROJA-LJUNGBY jobbar även i 
år tillsammans med Hotel Terrazza 
på projektet ”För en varmare jul i 
Ljungby”. 

IF Troja-Ljungby besöker med 
jämna mellanrum skolor i Ljungby 
i hälsofrämjande syfte. Klubben 
främjar för att få skolungdomar att 
intressera sig för idrotten, träning 
och samtidigt bjuda in ungdomar till 
lagets hemmamatcher. 

TILLSAMMANS MED ISHOCKEY

NIU
IF Troja-Ljungby är en av 
27 föreningar i Sverige som 
bedriver ett av Svenska is-
hockeyförbundet certifierade 
Ishockeygymnasium (NIU).
Varje årskull innehåller 12-14 
elever, som antas efter is-
hockeyförmåga och betyg.
I ishockeygymnasiet får elev-
erna möjlighet att kombinera 
gymnasiestudier med en elit-
satsning på ishockey. Genom 
målmedveten träning ges 
möjlighet att utveckla sig och 
bli en bättre ishockeyspelare, 
medsiktet inställt på Trojas 
A-lag.
Spelarna får en mångsidig 
utbildning med en stor dos 
träning under ledning av väl-
utbildade tränare. Tränings-
passen ligger på lektionstid.
Många spelare har fått sin 
utbildning och gått vägen 
genom Trojas ishockeygym-
nasium, och genom Trojas 
ungdoms och juniorverksam-
het. 
LIU
IF Troja-Ljungby startade 
HT 2019 även ett lokalt 
ishockeygymnasium LIU. Det 
lokala hockeygymnasiet har 
14 platser, fördelade på 7 
pojkar och 7 flickor. Vi kan 
med denna satsning ge flick/
damhockeyspelarna 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 hockey-
intresserade ungdomar i 
kommunen.

ISHOCKEY- ISHOCKEY- 
GYMNASIUMGYMNASIUM



IF Troja-Ljungby • Fritidsvägen 5 • 341 40 Ljungby • Telefon: 0372-621 81 • info@troja-ljungby.com
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Har du frågor eller idéer hur du 
vill synas med oss?

Ring 0372-621 81, eller mejla oss på info@troja-ljungby.com


