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Vägen till framgång
    Våra hemmatcher ska vara en upplevelse med en 
aktiv klack som engagerar och en publik med över 
6000 åskådare varje match. Vår arena ska vara en 
hockeyfest varje gång vi spelar, och alla ska känna sig 
välkomna till oss.
    Våra partnerskap ska byggas på tron att hållbarhet 
på och utanför isen är ett krav och förutsättning för 
gemensam framgång. Vi ska skapa gemensamma 
affärs- och socioekonomiska värden genom 
strukturerat och inspirerat arbete. Vi ska göra skillnad.
Stora och ambitiösa ord. Men säger man det inte 
kommer det heller inte att hända. 
    Vi hoppas att du hänger med oss på denna resa 
och tillsammans ska vi skapa något mäktigt!

Brynäs IF är ute på en ny och annorlunda väg för en 
elitklubb. Valet att starta upp en verksamhet som vill 
göra skillnad i samhället kräver helt nya resurser och 
kompetenser. En jobbig resa men också en nödvändig 
om Brynäs IF ska vara viktigt för samhället i framtiden.     
Viktiga nog för besökare att komma till vår arena, 
viktiga nog för ungdomar att välja hockeyn som sin 
idrott och viktiga nog för de partners som inte längre 
tycker att det räcker med att exponeras i arenan i 
samband med matcher. Det är en överlevnadsfråga 
och också ett ställningstagande som ska skapa en ny 
storhetstid för Brynäs IF på isen.
    Vi ska vara en förening som är tydliga med vad 
vi står för, vart vi ska och hur vi vill göra det. Som 
medlem, supporter, spelare eller partner till Brynäs 
IF ska du veta riktningen och målet på den resa som 
genomförs. Du ska veta att vi bygger en ny storhetstid. 

På och utanför isen
Våra elitlag är inte konstanta topplag i sina serier. Det 
duger helt enkelt inte för att vara Brynäs. Varken för 
oss, våra partners eller supportrar. Vi har påbörjat 
arbetet med att skapa en tydlig målbild och modell för 
hur vi ska säkerställa att vi tillhör den yttersta toppen 
av svensk hockey. Kontinuitet, uthållighet och samsyn 
är viktiga faktorer i det arbetet.
    Vår talangverksamhet ska gå i samma spår som 
våra två elitlag. Det ska sitta ihop. Spelare, ledare 
och supportrar ska veta vilka ambitioner som finns 
sportsligt och all verksamhet ska styras mot de 
ambitionerna. Vår ungdomsverksamhet ska vara 
inkluderande och utvecklande. Den ”röda tråden” ska 
vara tydlig. 

Johan Stark, 
Klubbdirektör
Brynäs IF

Framtid
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Vi har något för alla
Vi har något för alla som vill bli en del av vår gemenskap. 
Nedan finner  du en översikt av vår partnerstruktur.

Huvudpartner 
Brynäs IF:s huvudpartners 
stöttar Brynäs IF:s totala 
hockeyverksamhet
och arbetar i styrgruppen 
i En bra start där de 
tillsammans med 
Brynäs IF och UNICEF 
styr inriktningen på 
verksamheten. 

Huvudpartners är 
också dräktpartner 
som är symbol för vår 
gemensamma väg 
från exponering till 
samhällsnytta.

Officiell partner
Brynäs IF:s officiella 
partners stöttar 
Brynäs IF:s totala 
hockeyverksamhet
och deltar tillsammans 
med huvudpartners i 
aktivitetsgruppen i 
En bra start.
 

Guldpartner
Brynäs IF:s guldpartners 
stöttar Brynäs IF:s totala 
hockeyverksamhet genom 
att teckna ett eller flera 
fristående avtal om totalt 
minst 250 000 kr.

Som guldpartner får du ett 
antal exklusiva mervärden, 
men även tillgång till 
samtliga mervärden på 
samarbetspartnersnivån. 

Samarbetspartner
Brynäs IF:s samarbets-
partners stöttar 
Brynäs IF:s totala 
hockeyverksamhet 
genom att teckna avtal 
på 40 000 kr eller mer. 

I mervärdena som är 
kopplade till denna 
partner nivå finns en 
blandning av förmåner och 
sociala aktiviteter.

Huvudpartner
Avtalstid 3-5 år

Guldpartner
Från 250 000 kr

Officiell partner
Avtalstid 2-3 år

Exponering
Skyltar 
LED 
Annonser

Upplevelse
Klubbstolar 
Värdebevis 
Matchevent

Premiumpaket
LED 66 m 
Match värdskap

Hyresavtal 
loge
4-årsavtal 
3-årsavtal 
2-årsavtal 
1-årsavtal

Samarbetspartner
Från 40 000 kr

Morgondagens 
Brynäsare
Medlem 
Partner

Johan Stark, 
Klubbdirektör
Brynäs IF
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Partnerskap för att 
bryta utanförskap

Våra verktyg
Verksamheten En bra start
Navet i vårt samhällsengagemang är verksamheten 
En bra start som har fokus på barn och ungdomar. Vi 
bygger en socialt hållbar verksamhet där vi dagligen 
arbetar för att barn och ungdomar ska få en bättre 
tillvaro i samhället. 

Den rena dräkten
Vi vågar påstå att vår reklamfria matchdräkt 
som bärs av både vårt herr- och damlag är den 
viktigaste dräkten i hockey-Sverige. Dräkten väcker 
uppmärksamhet och opinion för vårt arbete och 
är ett bevis för att företag går från exponering till 
samhällsnytta. 

Våra profiler och ambassadörer
Våra spelare och tidigare spelare har en stark 
attraktionskraft på gammal som ung i vårt samhälle. 
Den kraften använder vi nu för att fler ska följa oss i 
vårt ställningstagande. 

Vår arena
Vi använder vår hockeyarena som en mötesplats för 
verksamheten på sidan av isen. Hösten 2015 samlade 
vi 4 000 elever från Gävles samtliga skolor då vi firade 
Barnkonventionens dag och satte ett nytt världsrekord 
i matematik.

Året är 2012 och herrlaget i Brynäs IF har precis 
tagit sitt trettonde SM-guld. Ett guld som föreningen 
och Gävle väntat på länge. Hela Gävle lever upp och 
supportrar på hemmaplan likväl som över hela landet 
firar i dagar.  Kraften i Brynäs IF är märkbar. Den 
kommer från idrottsprestationer genom åren, men 
också från alla supportrar som finns runt om i Sverige 
och det stora nätverk av företag som samlas i och runt 
föreningen. Brynäs IF berör.
    Samtidigt ser vi ett omgivande samhälle i 
förändring. Ett samhälle som blivit hårdare och där 
den sociala utslagningen ständigt ökar. Ett samhälle 
som ställs inför helt nya problem med utanförskap 
i form av ökad arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa, 
ökade flyktingströmmar och helt nya krav på 
integration.
    För Brynäs IF är det viktigt att vara en förening som 
gör nytta i sin samtid. Vi vill fortsätta beröra och vara 
en angelägenhet för samhället likväl som för partners 
och supportrar.  2012 gör vi ett ställningstagande.  Det 
viktigaste vi kan göra inför framtiden är att utveckla vårt 
samhällsengagemang och aktivt arbeta för att bli en 
stark samhällskraft. Vi vill skapa en ny position och visa 
hur en idrottsförening kan bidra till att bryta utanförskap. 
Vi vill bli en föregångare för andra idrottsföreningar som 
vill göra samma sak.
    För att visa att vi på allvar vill bidra till att bryta 
utanförskap sökte vi en samarbetspartner som redan 
hade kompetens inom området.  Brynäs IF och 
UNICEF möttes i den gemensamma övertygelsen om 
leken och idrottens avgörande betydelse för att stärka 
gemenskapen. Det mötet resulterade i ett långsiktigt 
samarbete mellan Brynäs IF och UNICEF. 
    För att få ännu mer kraft i arbetet vill Brynäs IF 
ha starka företag som tillsammans med oss bygger 
partnerskap för att bryta utanförskap. Brynäs IF blir 
navet där vi samlar ihop det engagemang som finns 
hos våra partners och kraftsamlar tillsammans. Istället 
för att som tidigare investera i traditionell exponering 
väljer nu företagen att investera i samhällsnytta.   
    Vi har påbörjat en resa där vi utvecklar och förvaltar 
vår historia och samtidigt bryter ny mark. Vi vill göra 
idrottsrörelsen till Sveriges starkaste samhällskraft 
och samtidigt bygga en ny storhetstid på isen för 
Brynäs IF. 

”Vi använder den fulla kraften som vi har tillgänglig genom partners 
och personal, vilket gör att jag tycker resan i En bra start är 
fantastisk. Vi lär oss och utvecklas varje dag, gammal som ung!”
Kristian Nervik Nilsen, projektledare i En bra start

Social partner Huvudpartners Officiella partners
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Länsförsäkringar Gävleborg – ”Att 
vara involverad i samhället vi verkar 
i är viktigt för oss och som kundägt 
bolag är vi ju måna om att engagera 
oss i sammanhang där vi kan göra 
verklig nytta. På lång sikt är detta ett 
förebyggande arbete som också kommer 
att resultera i färre skador, vilket är 
positivt för alla, inte bara för våra kunder.
Per-Ove Bäckström, VD, 
Länsförsäkringar Gävleborg. 

Billerud Korsnäs

”Hur dagens barn tas om hand är direkt 
avgörande för hur framtiden kommer att 
se ut. Det är därför extra spännande att 
vara del av ett samarbete där begreppet 
”tänka nytt” bidrar till en hållbar framtid 
med fokus på våra barn.”
Magnus Kangas, Fabriksdirektör på 
BillerudKorsnäs i Gävle.

Gevalia

”Med allt nytt som nu händer i Brynäs 
kring sporten, Gavlerinken Arena, den 
rena dräkten, UNICEF och En bra start 
känns det självklart att förstärka vårt 
engagemang i Brynäs och Gevalias 
hemmaland.”
Anders Sandäng, Brand Manager på 
R&G Coffee Sweden.

Gävle Energi

”För oss var det självklart att bli en aktiv 
partner till Brynäs IF och En Bra Start. 
Att tillsammans med Brynäs IF sätta 
Gävle på världskartan som en förebild 
för hur man skapar ett hållbart samhälle, 
med barn och ungdomar i fokus känns 
helt fantastiskt”
Malin Eriksson, Marknadschef 

Brynäs IF

”Tillsammans med UNICEF och våra 
partners utvecklar vi en modell och 
verksamhet för hur en elitidrottsförening
kan bli en riktigt stark och hållbar 
samhällskraft som gör att fler barn och 
ungdomar får en bra start i livet.”
Johan Cahling, vice klubbdirektör 
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Här är några exempel på vad vi gjort hittills i En bra start:

Playday - Genomförs på varje höst- och sportlov där Gavlerinken Arena 
förvandlas till en stor fritidsgård med en mängd prova-på-aktiviteter. Barnen 
får uppleva något nytt och mindre föreningar får en möjlighet att visa upp sin 
verksamhet.

Barnkonventionens dag - 4 000 elever från Gävles skolor åk 4-6 samlades 
i Gavlerinken Arena för att fira Barnkonventionens dag och sätta GUINESS 
WORLD RECORD i matematik.

Regiondagen -  En bra start samlar starka elitföreningar från varje kommun 
i regionen under temat ”från exponering till samhällsnytta”. Målet är att 
tillsammans hitta lösningar för att öka föreningarnas samhällsengagemang på 
ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Skolbesök - Varje vecka är våra spelare ute i skolorna för att både inspirera till 
läxläsning och se till att barnen rör på sig, inomhus och utomhus.

Ledarskapsakademin – 24 ideella ledare får varje år möjlighet att utveckla sitt 
ledarskap i En bra starts ledarskapsutbildning. Utbildningen är öppen för alla 
ledare som arbetar med barn och ungdom. Alla som går utbildningen bildar 
också ett nätverk som träffas två gånger per år. 

Hockey för alla - Flera gånger i veckan får barn och ungdomar komma till 
Gavlerinken för att testa att åka skridskor. Utrustning finns att låna och inga 
förkunskaper behövs. Barnen kommer t ex från skolor, fritidsgårdar och 
flyktingboenden.



Den årliga 
Brynäsgolfen 

– ett av dina
mervärden

Mervärden

VINNARE!
Fr.v: Wille Löfqvist, (BIF),
Birgitta Jansson (Taxi Stor & Liten), 
Christer Garp (Citymäklarna LF), 
Sören Ahlström. (Hemmakväll)

2:A PLATS!
Fr.v: Jan-Erik Silfverberg (Byggtec), 
Mikael Unger (Clarion Hotel), 
Pär Dybeck (Sunda), 
Adam Brodecki (BIF).

3:E PLATS!
Fr.v: Jakob Markström (BIF), 
Jonas Mårtén (Mårtén Bygg), 
Jonas Ahlborg (JobMeal), 
Dan Ekholm (SF)
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Partner till Brynäs IF

Guldpartner
....................................................... från 250 000 SEK

Alla mervärden under Samarbetspartner, 
dessutom: 

Rätt att kalla sig ”Guldpartner till 
Brynäs IF”.

Möjlighet att använda två av 
Brynäs IF:s A-lagsspelare i en 
två timmars aktivitet, till exempel 
i egen butik.

Rätt att använda av Brynäs IF 
godkända spelarbilder i mark-
nadsföring av ovan nämnda 
aktivitet.

Möjlighet att göra mailutskick via 
Brynäs IF till Brynäs IF:s samtliga partners, max två 
stycken per år.

Två extra inträdeskort till vår VIP-lounge (totalt  
fyra stycken).

NYHET! En egen plats på VIP-parkeringen.

Samarbetspartner
......................................................... från 40 000 SEK 

Rätt att kalla sig ”Samarbetspartner till Brynäs IF”.

Plats på den årliga Brynäsgolfen.

Bortamatchresa.

Upptaktsträff inför säsong.

Partnermässa.

Nyhetsutskick via e-post.

Förtur på alla biljettsläpp för hemma matcher  
(till exempel SHL, slutspel, CHL, landskamper).

Två inträdeskort till vår VIP-lounge. Fri parkering.

Möjlighet att köpa platser på friskvårdshockeyn  
i mån av plats.

Företag som tecknar avtal på 40 000 SEK eller mer per säsong blir Samarbetspartner 
till Brynäs IF. Företag som tecknar avtal på 250 000 SEK eller mer per säsong blir 
Guldpartner. Även klubbstolar kan tillgodoräknas i avtalsbeloppet.

Mervärden

Hockeypanelen med inbjudna gäster för våra samarbetspartners, som går av stapeln
30 min innan match i vip-baren. Fr.v: Peter ”Strömming” Strömsten, Wille Löfqvist, Stig Salming.
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UNIKT! 

För dig som 

är partner!

Besök Vip-baren! 
Hockeysnack 30 min 
innan matchstart!



”När benen inte orkar mer, då åker vi med hjärtat”
- Lagkapten Angelica Östlund

Tillsammans tar vi SM-Guld igen!
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Värdebevis ”biljetter” 
för partners
 
Som partner har du möjlighet att köpa värdebevis i digital*  form, minst tio stycken för 300 SEK/biljett. 
Värdebevisen kan utnyttjas i hela arenan till valfria matcher under hela säsongen inklusive slutspel,.

Digitala värdebevis 
Minst 10 st ....................................... 3000 SEK
Inkl slutspel i mån av plats..

För dig som vill  
vara flexibel

Ett inträdeskort per klubbstol som ger tillträde till Brynäs IF:s VIP-lounge  
under hela säsongen under förutsättning att du är minst Samarbetspartner.

Fri parkering hela säsongen.

Exponering av företagsnamn i samlingsannons på helsida i lokaltidning och 
i juniorfoldern Morgondagens Brynäsare. 
1-2 klubbstolar: liten text i annonsen, 3-5 klubb stolar: mellanstor text. 
6-9 klubbstolar: stor text, 10 klubbstolar: företagslogotyp.

Med Klubbstol får du sittplatser hela säsongen 
inklusive slutspel, samt exponering av 
företagsnamn i samlingsannons. 
Två olika kategorier att välja mellan långsida  
resp kortsida/hörn.

Klubbstol långsida 
........................................................ 9 495 SEK
Reklamskatt på 384 SEK tillkommer.  

Klubbstol kortsida/hörn
........................................................ 7 995 SEK 
Reklamskatt på 384 SEK tillkommer.

* digital pott, eget login med kod för varje biljett, gör allt själv på nätet, lägg även till mat om du vill det.

Klubbstol
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Inklusive slutspel!



På logevåningen i Gavlerinken Arena får du högsta service i en mycket trivsam och 
skön miljö. Här skapas en avslappnad mötesplats för besökarna i våra loger, med en 
välfylld buffé och ett fantastiskt dessertbord. Med ett hyresavtal för en loge kan du 
använda vår mest attraktiva mötesplats på bästa sätt.

Matchevent & Loger

1010

En attraktiv mötesplats



I Gavlerinken Arena finns 40 loger som hyrs ut på 
årsbasis, på 1, 2, 3 eller 4 år. Ett hyresavtal innebär 
att man har nyttjanderätt till logen även på dagtid. 
I hyresavtalet ingår tolv biljetter till samtliga Brynäs 
hemmamatcher. Det går dessutom att köpa till upp till 
fyra biljetter per match. Det går även bra att hyra en 
andel i en loge 25%, 33% eller 50%.

Förmåner för företag 
med hyresavtal loge 
(får ej överlåtas)

Alltid tillgång till er loge vid 
evenemang. Ersättningsplatser vid 
skymd sikt.

Egen VIP-parkering.

Hyresavtal Loge
Fyra år ................................................. 220 000 SEK/år 
Tre år ................................................... 240 000 SEK/år 
Två år ..................................................  270 000 SEK/år
Ett år .................................................... 290 000 SEK/år

Hel- eller halvdagskonferenser i 
konferensrum efter 33% rabatt på  
ordinarie priser.  
Heldag från 248 SEK/person. 
Halvdag från 194 SEK/person.

Dagkonferera i din loge inkl. kaffe 
och smörgås, lunchbuffé med 
dukat och bokat bord, kaffe och 
kanelbulle samt frukt, godis och 
vatten hela dagen.  
Pris för logeägare efter 33% rabatt: 
164 SEK/person.

Samtliga priser är exklusive moms.

Matchevent & Loger
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När du hyr en loge för en kväll på Gavlerinken Arena så befinner du dig på Gävles 
bästa mötesplats.  Här skapar du nya kontakter och affärsmöjligheter. 
Sedan 2006 är vi den ledande mötesplatsen i Gävles affärsliv. 

Skapa ditt eget event
2 timmar innan matchstart!

Matchloge inkl 3-rätters middagsbuffé 
och matchtröja
Biljetter 
10 personer ...............................................18 000 SEK 
12 personer ...............................................21 000 SEK 
22 personer ...............................................36 000 SEK 

Alla priser för matchevent och loger är exklusive dryck. Vi fakturerar en bokningsavgift motsvarande 20% vid 
bokningstillfället, resterande del faktureras efter eventet. Mat och eventuell dryck betalas på plats i arenan alt. 
faktureras separat från Brynäs Arena AB. OBS! Moms tillkommer på mat. Vid eventuell avbokning eller ändring av 
eventdatum senare än en 14 dgr innan bokat datum, återbetalas inte bokningsavgiften.

Matchevent & Loger

Hyr en loge för en kväll
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Matchevent & Loger

Hyr en loge för en kväll

Klä upp
personal  

och kunder
i vår rena

matchtröja!

I Gavlerinken Arena finns loger som hyrs ut 
per match, 10, 12 eller 22 personer. 
Du har tillgång till logen 2 timmar innan 
match. Vill du konferera innan match så 
skräddarsyr vi gärna helheten åt dig och 
ditt företag. Dessutom har du möjlighet 
att köpa till upp till fyra biljetter per match 
och loge.  Kontakta  en säljare på Brynäs 
marknad.
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För 
större sällskap!Helkväll i

Gavlerinken Arena
Bjud in kunder, samarbetspartner eller personal till en trevlig kväll med hockey.
Våra olika typer av matchevent är mycket uppskattade eftersom de kombinerar trevlig miljö, god mat och spännande 
underhållning. Dessutom får ni alltid ett hockey snack med aktuell laguppställning samt en matchtröja. Våra färdiga 
koncept kräver minimal insats från dig som värd. 

Hockeyhöjdare
24 personer ...............................................30 000 SEK 
Tillkommande .....................................995 SEK/person

Plats för 24-50 personer i ena hörnet på plan 4. 
Tillgång till eget rum och egen personal i anslutning till 
matplatserna. Trerätters middag ingår.

Matchevent 
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Egen bar 
och egen 

personal!



Företagshockey  (ej matchdag)
...................Från 1 000 SEK/person 

Istid 1 timme och 15 minuter.

Domare, utrustning och personal  
(musik och sekretariat).

Medalj efter match till alla deltagare.

Vi erbjuder två olika event där ni själva får spela med kunder eller personal, 
matchdag eller icke matchdag.

Hemmamatchen (matchdag) 
........................... 1 895 SEK/person

Istid 1 timme och 15 minuter.

Domare, utrustning och personal  
(musik och sekretariat).

Medalj efter match till alla deltagare.

Hockeysnack, matchbiljetter och 
trerättersmiddag i form av buffé i 
restaurangen.

Utmana kunder och 
arbetskamrater

Matchevent 
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Matchvärdsloge för 22 personer 
inkl trerättersbuffé eller 200 biljetter 
till exempelvis egna kunder eller 
personal. 

100 biljetter till matchen som får 
skänkas till ett område inom En bra 
start. Brynäs IF kommunicerar vem 
som bjuder vem genom hemsidan.

Premiumpaket
Premiumpaketet är skapat för företag 
vars främsta mål med sitt partnerskap 
är att öka kännedom om sitt varumärke 
samt öka sin försäljning. 

Paketet innehåller TV-exponering 66 m hela säsongen 
samt ett matchvärdskap och en signerad matchtröja.

Exponering hela säsongen ingår: Exponeringen 
sker på 66 meter LED i 12 sekunder, minst 25 gånger 
per match under hela säsongen på Brynäs IF:s A-lags 
hemmamatcher. 

Två och en halv timme före 
matchstart finns möjlighet att få en 
föreläsning i matchlogen under  
ca 30 minuter.

Innan matchstart kommer A-lagets  
tränare till matchlogen för att 
berätta om kvällens match och 
laguppställning.

Premiumpaketet 
Matchvärdskap & 66 m LED ...................... 195 000 SEK
Eventuell reklamskatt tillkommer.

Spara 
25 000 SEK

66 m 
LED hela 

säsongen!

Premiumpaket
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Matchvärdskap

Matchvärdsloge för 22 personer 
inklusive trerättersmiddag i form av 
buffé. 

Möjlighet att dagen innan match 
samt matchdag utnyttja entréhallen 
och arenans Lunch-TV för eget 
budskap. 

Möjlighet att förhöja match-
upplevelsen för besökarna, till 
exempel genom att bidra med 
tävlingspriser till publiken.

Exponering på mediakub med ljud  
vid varje periodstart.

Kraften i Brynäs IF, det vi står för och våra 
kundgrupper kan vara en mycket stor 
tillgång för våra partners. 

Med ett matchvärdskap i Gavlerinken Arena får 
du en bra exponering runt vår hemmamatch. En 
företagsrepresentant får gå ut på isen innan nedsläpp 
för att ta emot en signerad matchtröja av vår lagkapten. 
Det finns också möjlighet att förhöja matchupplevelsen 
för våra besökare genom att bidra med priser till 
publiken.

Matchvärdskap
.....................................................................50 000 SEK 
Eventuell reklamskatt tillkommer.

En företagsrepresentant får gå 
ut på röd matta på isen före 
nedsläpp för att ta emot en 
matchtröja av lagkaptenen. 

Innan matchstart, kommer 
A-lagets tränare till matchlogen 
för att berätta om kvällens 
match och laguppställning.

Matchvärd
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Från 10 personer till över 1000 personer. Vi fixar mötet, konferensen, festen,  
mässan eller eventet. 

Möten & event för små 
och stora grupper

I vår entréhall fixar vi den större konferensen, mässan, 
festen eller middagen för upp till 600 personer. Önskar 
du en mindre middag med underhållning så är vår 
restaurang med upp till 280 sittplatser ett bra alternativ. 

Behöver du tänka större? Där finns isytan som kan ta 
den större mässan, kongressen eller middagen med 
underhållning för upp till 1200 personer. 

Bara fantasin sätter gränser, kontakta oss, chansen är 
stor att vi har lösningen på just ditt behov.

Kontakta oss för information, bokning eller offert. Tel: 026-54 46 75. E-post: restaurang@brynas.se

Konferens
Dagkonferens från 10-80 personer i något av 
våra många konferensrum. Kaffe & smörgås på 
förmiddagen, lunchbuffé med dukat och bokat bord, 
kaffe & kanelbulle på eftermiddagen samt frukt, godis 
och vatten hela dagen.

Heldagskonferens ................................... från 370 SEK 

Halvdagskonferens ..................................från 290 SEK

Samtliga priser är exklusive moms och per person.
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I vår restaurang sätter vi dig som kund i fokus! Vi arbetar för att ditt besök 
fylls med härliga smakupplevelser av våra högkvalitativa råvaror. 

Mat och hockey

Valet för dig som vill ha den bästa servicen, kvalitén 
och upplevelsen från våra bästa platser. Oavsett vilka 
behov du har så vågar vi nog lova att vi har något som 
passar dig i vår restaurang. 

På terrassen sitter du i händelsernas centrum vid 
våra bästa platser i arenan. Vid ett bord ute i arenan 
känner du stämningen och har en fantastisk utsikt över 
matchen. Här får du njuta av vår bästa service, mat & 
dryck. 

Vid våra fönsterbord inne i restaurangen har du 
fantastisk utsikt över matchen och kan njuta av 
vår prisvärda trerätters buffé och goda service i 
restaurangen. Här öppnar vi fönstren och släpper in 
hockeystämningen till dig.

I restaurangen sitter du med ditt sällskap inne i 
restaurangen och njuter av vår trerättersbuffé och 
goda service. Här har du biljett i hagen som är sittplats 
i direkt anslutning till restaurangen. Givetvis har ni 
tillträde till ert bord under hela matchen och även efter 
matchen.

Kontakta oss för information, bokning eller offert. Tel: 026-54 46 75. E-post: restaurang@brynas.se

Bord i restaurangen
Paketpris trerätters buffé inkl. kaffe & biljett ... 512 SEK

Fönsterbord
Paketpris trerätters buffé inkl. kaffe & biljett ...662 SEK

Bord på terrassen
Paketpris trerätters inkl. kaffe & biljett ............ 814 SEK

Konferens + hockey + middag
Heldagskonferens, middag och hockey ..från 882 SEK 

Halvdag med middag och hockey .......... från 802 SEK 

Konferensrum upp till 2 timmar samt  
middag och hockey ................................. från 571 SEK

Samtliga priser är exklusive moms och per person.

Restaurang & Konferens
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TACK! 

4500 personer 

(som aldrig varit på hockey) 

har fått uppleva 

Brynäs live!



Klackpartner

Vi fortsätter att fylla Gavlerinken! 
Som klackpartner till Brynäs IF bidrar du med att tre personer 
på varje match kommer in gratis på ståplats under hela  
grundserien.  Egen ingång.  
Först till kvarn!  Du får även exponering med ditt företagsnamn 
i entréhallen.

Klackpartner
.......................................................................5 000 SEK
Reklamskatt 8% tillkommer. Alla företag som är 
klackpartners presenteras med företagsnamn.

Skapa stämning i hallen
Succé: 

Klack-partner

Du bidrar till att 78 personer upptäcker Brynäs IF och Gavlerinken. Förra säsongen bidrog Klackpartner till att 4500 
personer fick uppleva ishockey för första gången.
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Gavlerinken Arena erbjuder många 
alternativ för ditt företag.

Logeskylt
A1-A50 .......................................... 35 000 SEK
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Sargreklam
Kortsida tv-zon, 13-21, 36-44 .... 130 000 SEK 
Långsida, TV-zon, 1-12 ............. 120 000 SEK 
Publikzon, 22-35.......................... 50 000 SEK 
Läktarsarg långsida publikzon .... 30 000 SEK

Logehörn B1-B2
TV-zon .......................................... 75 000 SEK 
Pubilk-zon B3-B4 ......................... 50 000 SEK

Skybar-hylla 
D1-D8 ........................................... 30 000 SEK

Utsida sarg
Tv-zon raksträcka  
4000 x 0,90 mm ........................... 60 000 SEK 
Pubilk-zon  
2700 x 0,90 mm ............................ 30 000 SEK

Utvisningsbås
Hemma- resp bortalag
500 x 200 mm .............................. 20 000 SEK

Exponering
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Reklamskatt 8% tillkommer på samtliga reklamplatser 
och annonser exkl LED. För samtliga avtal beträffande 
exponering av reklam tillkommer slutspelstillägg; 
kvartsfinal 10%, semifinal 10% och final 10%. 
Faktureras efter varje avslutad final omgång.
Eventuell tillverkningskostnad för reklam tillkommer.

Läktaringång Etage 3
Etage 3 (E10-E16) ........................ 30 000 SEK 
Spelarentré (E18).......................... 40 000 SEK

Scenen
Etage 1 Mått 7000 x 500 mm ....... 40 000 SEK 

Ismaskiner
En ismaskin .................................  80 000 SEK 
Två ismaskiner ............................ 150 000 SEK

Droppnät
.....................................................  85 000 SEK

Plexiglas
Insida .........................................  120 000 SEK
Utsida ..........................................  60 000 SEK

Resultattavla 
i kombination med  
handklappa ................................... 40 000 SEK

Väggreklam 
C1-C28 ......................................... 30 000 SEK

SÅLD!

SÅLD!

Exponering
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Cirkulär LED-skärm 
Reklam 20 sekunder, 25 visningar, innan och 
under match.  
Hel säsong ............................................... 50 000 SEK 
Halv säsong (sept–nov eller dec–mars) ... 35 000 SEK

Skylt, hörn mediakub
4 st ............................................................ 85 000 SEK

 

LED TV-zon 66 meter
TV-mässig reklam,12 sekunder, 25 visningar, innan 
och under match.
Hel säsong ..............................................170 000 SEK

Soffan 
Möjlighet att namnge soffan, tre platser/match i 
arenans soffa, speakertext
en gång/period ......................................... 80 000 SEK 

Baksida biljett 
Reklam på baksidan av restaurang- och matchbiljetter  
som säljs av Brynäs IF ............................100 000 SEK

50/50-lotteriet  
Logga på baksidan av lott, logga på  
mediakub och speakertext i samband  
med dragning ............................................75 000 SEK 

Första målskytt 
Reklam på cirkulär LED/Speakertext/ 
Prisutdelning på isen ................................ 80 000 SEK
 
Time Out 
Er företagslogo syns i mediakuben  
vid time-out ............................................... 30 000 SEK

Pucksponsor
Presenteras vid matchstart på mediakub 
med speakertext ....................................... 40 000 SEK

Powerbreak
Presenteras vid powerbreak på mediakub 
med speakertext ....................................... 80 000 SEK

Videobedömning
Er företagslogo syns i mediakuben vid 
videobedömning ....................................... 30 000 SEK

SÅLD!

SÅLD!

LED publikingångar Etage 1
Reklam 12 sekunder, 25 visningar, innan och under 
match. Filmen syns i hela arenan på 8 publikingångar 
samtidigt.  
Hel säsong ............................................... 65 000 SEK

Målvinsten 
Vid Brynäs fjärde mål lottas ett presentkort  
ut till publiken ............................................ 30 000 SEK

Publiksiffra 
Presenteras på mediakuben vid presentation av 
publiksiffra av speakern  ........................... 30 000 SEK

Minitigrarna
Presenteras på mediakuben av 
speakern  .................................................. 45 000 SEK

Exponering
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Syns i mobilen med 
Brynäs IF
Häng med när Brynäs IF flyttar in i 
mobilen! Med vår kostnadsfria app 
installerad kan användaren enkelt hitta 
de senaste nyheterna kring vårt herr- 
och damlag och följa matcherna live. 
Dessutom kan man enkelt köpa biljetter, 
boka sitt bord i restaurangen och hålla 
sig uppdaterad kring vad som händer i 
föreningen. 
Allt samlat på en och samma plats!

Splash Startsida
Den plats som är mest synlig för våra användare.
Klickbar reklam som visas över hela ytan i fem
sekunder varje gång användaren öppnar
appen. Fem platser finns
tillgängliga/säsong........................... 25 000 SEK 

Splash Live
Presentera live-rapporteringen från våra
matcher. Klickbar reklam som är synlig varje
gång användaren öppnar menyn. Dessutom en
klickbar banner under score board.
En plats/säsong.............................. 25 000 SEK

Statisk banner
Klickbar banner som syns varje gång du öppnar
menyn Kalenderfiler, Matcher & statistik eller
Mat & Hockey. Ett företag
per meny......................................... 25 000 SEK

App-partner
Här kan du få din egen sida i vår app där
du syns med kontaktuppgifter
och Google Maps................................. 900 SEK

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Nyhet: 
250.000 
klick efter 

4 månader!

Handklappa/Matchprogram 
Annons på handklappan eller matchprogram i 
samband med A-lagsmatcher.  
Large 190 x 277 mm ................................ 35 000 SEK 
Medium 190 x 135 mm ..............................25 000 SEK 
Small 90 x 135 mm ....................................15 000 SEK

XL 98 x 68 mm

 

 

Lagen på tavlan

Kommande hemmamatcher i SHL
 

Håll utkik på brynas.se  för information om våra slutspelsmatcher 

Brynäs IF
Målvakter 

 1 Felix Sandström  29 Bernhard StarkbaumBackar 
 5 Lukas Kilström  8 Mathias Porseland  10 Mattias Nörstebö  15 Simon Bertilsson  19 Anssi Salmela  22 Jörgen Sundqvist  23 Lucas Carlsson  51 Marc Zanetti  64 Jonathan Pudas Forwards 

 7 Ponthus Westerholm  11 Jesper Ollas  12 Petr Vrana  13 Sondre Olden  14 Johan Alcén  17 Pathrik Westerholm  18 Anton Rödin  20 Adam Brodecki  31 Daniel Mannberg  32 Nick Johnson  36 Linus Ölund  37 Terry Broadhurst  41 Greg Scott  44 Jacob Blomqvist  59 Sebastian Enterfeldt  60 Jens Lööke  96 Oskar Lindblom
Lagledning Stefan Bengtzén, Sportchef Thomas Berglund, Huvudtränare 

Tommy Sjödin, Assisterande

Djurgården HockeyMålvakter 
  Robin Jensen  32 Mikael Tellqvist  59 Mantas Armalis  96 Linus Söderström Backar 

 4 Marcus Högström  6 Andreas Englund  24 Daniel Fernholm  28 Wilhelm Westlund  33 Linus Hultström  36 Philip Holm  42 Robin Press  45 Alexander Falk  56 Robin Norell  73 Adam Ollas MattssonForwards 
 8 Mikko Lehtonen  14 Alexander Fällström  17 Henrik Eriksson  29 Matt Anderson  34 Daniel Brodin  40 Tomi Sallinen  41 Patrick Thoresen  44 Lukas Vejdemo  51 Robin Alvarez  52 Mikael Ahlén  61 Markus Ljungh  66 Marcus Sörensen  74 Tobias Hage  79 Emil Lundberg  91 Daniel Bernhardt   Ledare 

 Hans Särkijärvi, Tränare Stefan Nyman, Assisterande Mikael Håkanson, Assisterande

070-26 40 345

Redovisning Rådgivning 
Revision
Kjell Olsson070-92 99 448 

Nobelv. 2 · Box 975, 801 33 Gävle
kjell.olsson@lr-revision.se www.lrrevisiongavle.se

på cykelhjälmarange kod BRYNÄS!
25%

Det omöjliga gör jag omgående underverk tar något längre tid!

Öppet mån-fre 10-18 Mobil 0709-285 204Plats: S Kungsgatan 14cykel-sport.se

www.travgavleborg.se

Nära till spänningen!

Eftersläppsentré 100:-mot uppvisande avbiljett/årskort!

ERBJUDANDE!
25-26sept

Kyrkogatan 14 • 026-18 28 08

Säkra din plats efter  grundserien – köp  slutspelspaket 
Besök Brynässhopen eller  
brynas.se

Matchvärd

Medium 48x33 mm

Large 
48x68 mm

www.travgavleborg.se

Nära till spänningen!Ostburgare  59 kronor Säljs i Bistron fram till  tredje periodens start!

Banner Banner Banner

Annonsering
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Morgondagens Brynäsare

Brynäs IF:s framtid och själ 
är Morgondagens Brynäsare, 
föreningens ungdoms- och 
juniorverksamhet. 
Den egna talangfabriken som 
fostrar fram unga spelare till 
A-lagsspelare och blivande 
kulturbärare i föreningen 
har blivit en viktig del av 
klubbens identitet. 

De unga spelarna sätter sin tydliga 
prägel på föreningen. Brynäs idag är 
därför tradition och stolthet blandat 
med en stark utmanar anda och 
vinnarinstinkt. Nicklas Bäckström, 
Anders Lindbäck, Jacob Markström, 
Jakob Silfverberg, Johan Larsson, 
Sebastian Wännström, Christian Djoos, 
Calle Järnkrok och Elias Lindholm är 
några av de begåvade spelare som 
fostrats fram i Brynäs IF, och 
fler talanger står på kö i junior-
verksamheten.
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Stöd vår framtid!

Medlem
Medlem ...........................5 000 SEK 
40 SEK reklamskatt tillkommer.

Dekaler Morgondagens Brynäsare.

Nyhetsbrev.

Företagsnamn i foldern 
Morgondagens Brynäsare.

VIP-träff och middag med  
ambassadörer och juniorer.

Partner
Partner ..........................25 000 SEK 
40 SEK reklamskatt tillkommer.

Samma förmåner som medlem, 
dessutom:

Företagsnamn på hemsida för  
Morgondagens Brynäsare.

Rätt att använda logotyp för 
Morgondagens Brynäsare i egen 
marknadsföring.

Välj mellan:  
• 25 biljetter och mat i Skybaren  
• Trerätters middag på terassen vid 
  3 tillfällen för 4 personer.

Annonsera 
Folder om Brynäs IF:s junior-
satsning. Distribueras i samband 
med juniormatcher och 
A-lagsmatcher.  
Helsida 190 x 277 mm ..10 000 SEK 
Halvsida 190 x 135 mm ..6 000 SEK 
Kvartsida 90 x 135 mm ...3 500 SEK

 J
ag

 s
tö

dje
r  M

orgondagens Bryn
äsare!

2 0 1 6 - 2 0 1 7

Morgondagens Brynäsare

27

Morgondagens Brynäsare

Morgondagens  
Brynäsare

Vi skall leda utvecklingen inom juniorishockey – inte följa den



Klubbdirektör 
Johan Stark ...............0736-33 33 00 
johan.stark@brynas.se

Vice klubbdirektör  
Johan Cahling .......... 070-269 99 27 
johan.cahling@brynas.se

Marknad 
Kalle Norling ............ 0736-33 33 57 
kalle.norling@brynas.se

Peter Strömsten ....... 0736-33 33 21 
peter.stromsten@brynas.se

Larsa Lindberg ......... 0736-33 33 16 
larsa.lindberg@brynas.se

Biljetter 
Samarbetspartners ..... 026-54 46 60 
biljetter@brynas.se

Konferens/Restaurang 
Bokningen .................. 026-54 46 75 
restaurang@brynas.se

Loger, matbokning 
Bokningen ...................026-54 46 75 
logebokning@brynas.se

Brynässhopen ...........026-18 20 12 
brynasshopen@brynas.se

Kontakta oss

BRYNÄS IF 
Gavlehovsvägen 13, 806 33 Gävle 
026-54 46 60 • info@brynas.se 

www.brynas.se

Matcher i Gavlerinken Arena 2016/2017

September

Fredag 23 september 19:00 Brynäs IF -Frölunda HC

Oktober

Lördag  1 oktober 16.00 Brynäs IF - Linköpings HC

Torsdag  6 oktober 19:00 Brynäs IF - Luleå HF

Torsdag 13 oktober 19:00 Brynäs IF - Leksands IF

Tisdag 18 oktober 19:00 Brynäs IF - Rögle BK

Lördag 22 oktober 18.30 Brynäs IF - Malmö Redhawks

Torsdag 27 oktober 19:00 Brynäs IF - HV 71

November

Lördag 12 november 18.30 Brynäs IF - Djurgårdens IF

Fredag 18 november 19:00 Brynäs IF - Linköpings HC

Tisdag 22 november 19:00 Brynäs IF - Örebro HK

December

Torsdag  1 december 19:00 Brynäs IF - Skellefteå AIK

Lördag  3 december 16.00 Brynäs IF - Växjö Lakers

Lördag 10 december 18.30 Brynäs IF - Färjestads BK (Julbord)

Tisdag 20 december 19:00 Brynäs IF - Karlskrona HK

Måndag 26 december 18.30 Brynäs IF - HV 71 (Annandag Jul)

Januari

Torsdag  5 januari 19:00 Brynäs IF - Färjestads BK

Lördag  7 januari 16.00 Brynäs IF - Växjö Lakers

Lördag 14 januari 16.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF

Torsdag 19 januari 19:00 Brynäs IF - Örebro HK

Lördag 28 januari 18.30 Brynäs IF - Malmö Redhawks

Tisdag 31 januari 19:00 Brynäs IF - Skellefteå AIK

Februari

Lördag  4 februari 18.30 Brynäs IF - Luleå HF

Torsdag 16 februari 19:00 Brynäs IF - Leksands IF

Torsdag 23 februari 19:00 Brynäs IF - Rögle BK

Mars

Torsdag  2 mars 19:00 Brynäs IF - Frölunda HC

Tisdag  7 mars 19:00 Brynäs IF - Karlskrona HK


