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• KRIF Hockey bildades 1974 genom en samman- 
slagning av Kallinge SK och Ronneby BK
• Säsongen 2010-2011 tog laget steget upp
till Hockeyettan efter flera år av spel i division 2.
Tränare vid avancemanget var Patrik Klüft
• KRIF är idag ett etablerat topplag i Hockeyettan 
och har på kort tid skapat ett attraktivt varumärke 
och namn i hockeysverige.
• KRIF är den idrottsförening i Ronneby

kommun med starkast varumärke och som
årligen lockar flest antal besökare
• Sedan etableringen i Hockeyettan har KRIF
utvecklat spelare som gått vidare till både
Hockeyallsvenskan och SHL varje säsong
• KRIF har ett av Hockeyettans mest värdefulla
varumärke enligt Hockeysverige.se

Fakta

KRIF Hockey spelar i den södra serien i Hockey-
ettan. En serie som även kallas för ”Lilla Hock-
eyallsvenskan”, med tanke på kvaliteten på liga och 
spelarna.

Säsongen 2019/2020 var sportsligt en framgångs-
rik säsong för KRIF:s A-lag som gick vidare till 
Allettan ock playo! mot Hockeyalsvenskan. Våra 
ungdomslag har också varit mycket framgångsri-
ka, bland annat har våra juniorlag har spelat kval-
matcher till högre serier.

Nu satsar vi vidare inför säsongen 2012/2021 och vi 
hoppas att du vill vara delaktig i KRIF:s framgångar 
under säsongen.

KRIF vill gärna ha med dig och ditt företag som 
partner. Tillsammans når vi målen. 

Långsiktiga mål

• Vara det självklara valet för de bästa
juniorerna i landet och en plantskola efter avslutat
hockeygymnasium

• Fortsätta producera duktiga hockeyspelare såväl 
på ungdoms- som på seniorsidan
• Minst tre egna produkter från ungdoms- och
juniorhockeyn i A-lagstruppen
• Ha en god ekonomi och bra förutsättningar att
bedriva en elitverksamhet
• Ett stabilt topplag i Hockeyettan 
• Spela en attraktiv och fartfylld ishockey med ökat
publikintresse och ökat intresse för sporten och
regionen
• Spela i Hockeyallsvenskan senast 2022

Säsong Placering

2011-2012 Kvalserien till Hockeyallsvenskan

2012-2013 Playo! 3 till Hockeyallsvenskan

2013-2014 Kvalserien till Hockeyallsvenskan

2014-2015 Playo! 1 till Hockeyallsvenskan

2015-2016 x

2016-2017 Playo! 2 till Hockeyallsvenskan

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Playo! 3 till Hockeyallsvenskan
Playo! 3 till Hockeyallsvenskan 
Playo! 1 till Hockeyallsvenskan

Passion. Glädje.
Höga ambitioner.



Hemsidan 

Krifhockey.se har ca 420 000 besöker per säsong 
varav ca 130 000 unika besökare. 
 
Webb-TV och livesändning 
Ca 40 000 personer ser KRIF:s matcher via KRIF-TV 
under en säsong. Kanalen spelar även in reportage 
med spelare “Inför matchen” samt press-
konferensen efter hemmamatcherna med båda 
lagens tränare.
 
Facebook 
Drygt 4000 personer följer KRIF på Facebook.  
Inlägg publiceras nästan dagligen och når ca
15 000 personer per vecka.

Twitter

KRIF Hockey publicerade ca 1500 tweets på
twitter under en säsongen och har drygt 1500 
följare.

Instagram 
Publicering av inlägg och videoklipp sker dagligen  
med drygt 1200 föjlare.
 
Mediabevakning 

KRIF Hockey bevakas i samtliga
kanaler i lokalmedia (BLT, Sydöstran, 24
Blekinge, SVT Blekinge och P4 Blekinge) och
förekommer även i riksmedia såsom
Sportbladet, Expressen och Kvällsposten.

Mediaexponering

ATG Hockeyettan är en intresseorganisation som bildades 2012 av  
samtliga division ett-klubbar i Sverige. Under säsongen 2011-2012 
hade ligan över 700 000 åskådare runt om i Sverige. 
 
Hockeyettans avsikt är, att i samverkan med Svenska Ishockey- 
förbundet, Svenska Hockeyligan, Hockeyallsvenskan utveckla svensk 
ishockey i allmänhet och Hockeyettan i synnerhet.

ATG Hockeyettan – Sveriges viktigaste liga

KRIF:s hemmaarena heter Soft Center Arena och 
byggdes 1974. Arenan ligger belägen i Kallinge 
strax utanför Ronneby i närheten av Ronneby  
Airport och Handelsplats Viggen. Upprustning har 
skett med nya entrébyggnad och café. Nya omkläd-
ningsrum samt helt ny sarg till säsong 2020/2021. 

Publik 
Arenan besöks av ca 40 000 besökare under en 
säsong. Publikssnittet ligger på ca 840 personer.  
 
Mat och dryck 
På plan två finns restaurang VIP 1974 som har plats 
för 40 sittande gäster och ett 50-tal bargäster.

Soft Center Arena
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Partnerpaket
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KRIF Hockey erbjuder en framgångsrik marknadsföringskanal där ditt  
varumärke kan stärkas och föknippas med en positiv upplevelse samtidigt som 
du bidrar till föreningens utveckling.



• 1 st sarg eller väggreklam
• 4 st säsongskort “Guld”
• Matchvärd 
• Eventpaket
• Reklamfilm/exponering på storbildsskärm
• Exponering av logotyp i matchprogram 
• Exponering av logotyp på matchannons
• Exponering av logotyp på krifhockey.se

• Ka!e och kaka under matcher
• Medlemskap i KRIF:s företagsnätverk 
• Rätt att kalla sig “Guldpartner” till KRIF 

Värde ca 105 000 kr
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Guldpartner 60 000 kr 

• 1 st sarg eller väggreklam
• 2 st säsongskort “Silver”
• Matchvärd
• Reklamfilm/exponering på storbildsskärm
• Exponering av logotyp i matchprogram
• Exponering av logotyp på matchannons

• Exponering av logotyp på krifhockey.se
• Ka!e och kaka under matchen
• Medlemskap i KRIF:s företagsnätverk

 

Värde ca 55 000 kr

Silverpartner 40 000 kr 

Som partner är du medlem i KRIF:s företags-
nätverk. Här samlas våra sponsorer och 
samarbetspartners som tillsammans skapar nya 
a!ärsmöjligheter – som i slutändan leder till nya 
kontakter och samarbeten.  
 

• Ett antal nätverksträ!ar per säsong
• Föreläsningar med externa talare
• Möjlighet att tillsammans se SHL-matcher
• Möjlighet att göra utskick till KRIF:s B2B-nätverk
• Generera nya a!ärsmöjligheter
• Knyta nya kontakter och samarbetspartners

Partnernätverk

Behöver du förstärkning i leden av en tacklings-
specialist, en finlirare eller varför inte en vass 
avslutare? Lägg beslag på din favoritspelare. Som 
företagare kan du köpa din spelare tillsammans 
med din företagslogga på en snygg vepa/roll-up 
upphängd i arenan.

• Vepa/roll-up med ”din” spelare logotyp uppsatt i 
arenan
• Möjlighet att använda dig av spelaren vid ett 
tillfälle under säsongen
• Logotyp på spelarens ”egna sida” på hemsidan
• Efter säsongen tillfaller vepan/roll-upen företaget 

Företagsspelare 7 000 kr

Produktionskostnad tillkommer



• Mat för 4 personer i restaurangen innan match
• 4 st matchbiljetter
• Exponering av logotyp på matchannons
• Exponering av logotyp i matchprogrammet

• Exponering enligt överenskommelse
• Speakertext inför och under match
• Möjlighet att dela ut flyers/reklamblad i entrén
• Utse matchens lirare i båda lagen

Matchvärdskap 6 000 kr 

Marknadsför ditt företag under en av KRIF:s
hemmamatcher. Det kan vara att bilföretaget har en 
visning av nya bilar i periodpausen, att ditt företag 
ställer ut goodie bags på sittplatsläktaren. 

• Marknadsföring av ditt företag kring matchen
• Logotyp på storbildsskärmarna
• Mat enligt överenkommelse

Eventpaket Offert

6

Matchvärdskap och 
eventpaket



Arenaexponering
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Bli endel av upplevelsen! Syns med KRIF och exponera ditt företag 
för alla besökare i arenan.



1. Mittcirkel
2. Tekningscirkel
3. Bakom mållinje
4. Övrig isyta

 

35 000 kr 

25 000 kr 

15 000 kr 

15 000 kr

5. Ovanför sarg,  
kortsidor 
6. Exponering bakom 
sekretariatet

O!ert 

 

O!ert

Isreklam Plexiglas

7. Kortsida (TV-sida) 
Långsida, (TV-sida) 
8. Långsida 

20 000 kr 

15 000 kr 

10 000 kr

9. Vepa, large
10. Vepa, XL 
11. Kiosker/övrigt 

 10 000 kr

O!ert

O!ert

Sargreklam Väggexponering

12. Exponering på ett 
helt spelarbås
 
 

O!ert 13. Exponering på varje 
trappsteg vid hela 
sittplatssektionen
Enskild trappsektion

O!ert 

 

 

10 000 kr

Spelarbås Trappsteg

14. Reklamfilm (30 sek) 
Logotyp, säsong
Logotyp, match

15 000 kr 

12 000 kr 

1 500 kr 

 

 

Träning J-lag/ungdom 
Matcher J-lag/ungdom

2 000 kr/mån 

3 000 kr/mån

Hela ismaskinen 
Per sida 
Ovansida

35 000 kr 

15 000 kr

10 000 kr

Exponera din logotyp 
på läktarstolarna, hela 
sittplatssektion

 

O!ert 

Ismaskin Läktarstol
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Storbildskärm (21 kvm LED-skärm)



Logotyp 
Annons, baksida 
Publikklappa, logotyp

 

O!ert 

O!ert

3 000 kr

Matchprogram Enkronan

Logotyp, framsida 
Logotyp, baksida

O!ert 

O!ert

Exponera din logotyp 
på funktionärernas 
kläder, 40 st jackor

30 000 kr

50/50-lotter Arenapersonal

1

2

2

2

2

3

3

4

4 4

4

55
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Entré

Sektion A Sektion B

Ståplatssektion

Enkronan är en viktig produkt för KRIF Hockey där 
företag och privatpersoner kan bidrar med 1 kr, 2 
kr eller 3 kr per åskådare. Alla företag som är med 
och bidrar med minst 1 kr per åskådare är med i 
utlottningen av en reklamplats på storbildsskärmen.
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Ståplatssektion
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VIP 1974
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Storbildsskärm
Arenans bästa exponeringsplats, välj mellan rörlig eller fast grafik 
som visas i knivskarp LED-skärm på hela 21 kvadratmeter.
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Ta möjlighet att synas på vår nya storbildskärm 
(hela 21 kvm) med rörligt innehåll. En medieform 
som har mycket stor genomslagskraft. Knivskarp 
bild och lyskraft med modern LED-teknik som 
garanterat fångar uppmärksamheten bland våra 
besökare.

Skärmen lyser hela dagarna, vilket betyder att ni 
kan exponeras för hela föreningen verksamhet. 
Runt 20 000 personer rör sig i området Soft Center 
Arena och Jernvallen under en månad. 

• Garanterad synlighet bland våra besökare
• Hög visningsfrekvens, från 10 visningar per match
• Du väljer själv, visning per match eller per säsong
• Enkelt att köpa, enkelt att variera ditt budskap 
 
Vi erbjuder tre olika val där ni kan välja att synas på 
bästa sätt 

Storbildskärm
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A-lagsmatcher

Max 10 sekunder, bildspel med text 
Max 30 sekunder. bildspel/reklamfilm med text 
Max 10 sekunder, enbart matcher

 1 500 kr/match, 12 000 kr/säsong

2 000 kr/match, 15 000 kr/säsong

1 500 kr/match, 10 000 kr/säsong

Hela grundserien och eventuellt playoffspel

Junior- och ungdom (träningar)

5 till 20 sekunder bildspel med text 2 000 kr/månad

Kvällstid, måndag-fredag

Junior- och ungdom (matcher)

5 till 20 sekunder bildspel med text 3 000 kr/månad

Lördag-söndag



Dräktreklam
En reklamplats på våra matchdräkter innebär att ditt varumärke kommer vara i 
centrum under varje byte under hela matchen och hela säsongen. Du syns även 
i TV-sändningar och tidningar innan och efter matcherna.
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Axlar
Framsida, bröst
Framsida, mitten
Framsida, nedre del

35 000 kr 

30 000 kr 

35 000 kr 

30 000 kr

Arm 
Rygg upptill
Rygg nedtill

25 000 kr 

30 000 kr 

30 000 kr

Matchtröja

Framsida
Sidor
Topp
Baksida

25 000 kr 

25 000 kr 

25 000 kr 

20 000 kr

Framsida, lår
Baksida, lår
Sidor
Baksida

30 000 kr 

30 000 kr

30 000 kr 

25 000 kr

Hjälm Byxor

Framsida
Baksida

 

15 000 kr 

15 000 kr 

Målvaktsbenskydd
Klubbhandske
Målvaktsmask

 

30 000 kr 

20 000 kr 

20 000 kr

Damasker Målvaktsskydd
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Genom KRIF-TV kan du följa KRIF Hockeys
samtliga hemmamatcher med kommentatorer. 
KRIF-TV ses av ca 40 000 per säsong och är
ett utmärkt skyltfönster för dig som även vill synas 
utanför Ronneby kommun.

KRIF-TV

Digital exponering

Facebook är vår mest aktiva kanal med publicering 
nästan dagligen. Här har ditt företag möjlighet att 
skapa kampanjer och rikta erbjudanden med både 
fast och rörligt innehåll.

Våra populära matchannonser delas flitigt på 
sociala medier. Du som är matchvärd får bra
exponeringsmöjligheter även digitalt.

 

Facebook Digital matchannons

Reklamfilm (30 sek) 
Bildspel, logotyp 
Logotyp, pressvägg 

15 000 kr 

10 000 kr 

O!ert 

 
Vi hjälper dig med produktion av reklamfilmer 
via våra partners till förmånliga priser.

Exponera ditt företag och bygg aktiviteter tillsammans med våra besökare och 
supporters i våra starka digitala kanaler. Allt från rörlig bild med videoreportage till 
tävlingar eller samarbeten som associeras med ditt varumärke.

Exponera ditt företag på vår hemsida. Under en 
säsong har vi ca 400 000 besökare. Välj mellan 
fast eller rörlig exponering eller en annons. Bilder 
och annonser är länkade och skapar trafik till din 
hemsida. Alla artiklar delas via våra kanaler i sociala 
medier. 

Hemsidan

Logotyp, fast
Logotyp, rullande 
Klickbar annons
Sponsrat inlägg 

8 000 kr 

5 000 kr 

O!ert 

O!ert 
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Tillverkningskostnad för skyltar, tryck och reklamfilmer tillkommer och faktureras i vissa fall av extern leverantör. Uppdelad betalning kan avtalas efter 

ditt företags önskemål, helt utan administrativa avgifter. Priset avser per säsong, vid förlängning av avtal eller flerårsavtal utgår tillverkningskostnaden 

andra året. Reklamskatt tillkommer med 8 %.



KRIF Hockey
Karlskronagatan 20, 372 20 Ronneby
0457-24 220 • kansli@krifhockey.se

www.krifhockey.se

Marknadsansvarig

Per Mattsson 
0733-31 31 97 
per.mattsson@krifhockey.se 
 
0457- 24 220 
kansli@krifhockey.se

Kontakta oss

Säljare 

Mats Malmqvist 
Ulf Lantto 
Johnny Kullberg 
Roger Björk 
Torbjörn “Tobbe” Karlsson 
Leif Olsson 
Jerker Harrysson 
Jonas Melén 
Anders Thomsson 
Sebastian Magnusson 
 

0707-54 54 89 
0708-49 21 56 
0760-22 41 45 
0703-79 61 45 
0705-61 52 19 
0703-16 50 00 
0705-52 00 63 
0760-24 45 52 
0733-72 36 20
0735-26 93 55



 

digitaltryck, offsettryck, kopiering, ritningsprintning och scanning

Allt på ett ställe

www.tryckcentrum.com


