RUGBYLOKALEN
Vår klubblokal ligger i direkt anslutning till vår Rugbyarena.
Förutom arrangemang av våra egna
verksamheter så hyrs lokalen även
ut till företag och andra organisationer för möten, representation,
middagar eller vad som nu önskas.
Vår klubblokal har även ett fullt
utrustat kök.

Rugbyns värdegrund
”Inom rugbyn tar alla hand om varandra och visar respekt
på och bredvid plan. Alla umgås med varandra oavsett lagtillhörighet, religion, etnisk eller social bakgrund.
Matcher spelas i 3 halvlekar, två på plan och en efter på
klubblokalen där alla ska närvara vid ”tredje halvlek”

ERK:s Spelfilosofi
”Rugbyklubbens MÅL för rugbyn är att VI ska satsa på egna
produkter med spetskompetens från i huvudsak ledande
rugbyländer. Spelare/tränare som spelar och förmedlar en
rugby, som är spelmässigt attraktiv för spelare/publik och
med en ”Gameplan” som motsvarar detta.”
ERK verkar för att alkohol inte ska förekomma där föreningsmedlemmar under 18 år deltar. Föreningen ska aktivt
motverka langning. ERK:s policy ska klart framgå i avtal
med spelare, ledare, föräldrar och anställda såväl vid träning som vid matcher. Narkotika och drogklassade preparat är inte accepterat i någon form. Föreningen ska hjälpa
och stödja medlemmar och anställda med problem. ERK är
en förening i Rugbyförbundet och Riksidrottsförbundet

”Enköpings Rugbyklubb ska erbjuda, aktiviteter och tränings
spelmöjligheter för rugby, efter var och ens förmåga.
För främjandet av rugbyns utveckling.”

Hyra av Klubblokalen

Telefonnummer: 070-768 58 38
E-postadress: erk.kansli@gmail.com

Priser:

Dygn - 2 500 kr från klockan 12.00-12.00
1 000 kronor för porslin i samband med uthyrning
200 kronor/timme hyra minst 2 timmar
100 kronor/timme för porslin i samband med
uthyrning
I lokalen får ca 70 personer plats och sitta

ENKÖPINGS
RUGBYKLUBB
Enköping Rugbyklubb
är bäst inom Svensk Rugby
med sina 172 SM-medaljer

Enköpings Rugbyklubb
Sandbrogatan 2
74932 Enköping
070-234 909
erk.kansli@telia.com
www.erk.nu

Mycket av våra framgångar
beror på alla företag som under
åren sponsrat oss och gett oss
möjligheter att utveckla föreningen
i 50 år! ERK är en förening som
har stora ambitioner i att utveckla
en bred ungdomsverksamhet för

pojkar och flickor samt att vinna fler
SM-medaljer på alla nivåer.
Vi hoppas att du och ditt företag vill
samarbeta med oss som sponsor/
samarbetspartner under kommande
verksamhetsår.

SAMARBETE med ERK

Reklam på matchställ

Arenareklam

GULDSPONSOR 30.000 kr

Skyltkostnad 1500 kr/löpmeter
Banner, matchklockan – 2000 kr
Tillverkning och reklamskatt 8 % tillkommer

Som guldsponsor erhåller du reklam på matchställen,
hedersplats i EP-annonsen, logo på alla affischer, skylt
på Rugbyarenan, programblad, samt exponering på ERK:s
hemsida/Facebook.
Tryckkostnad och reklamskatt 8 % tillkommer.

Annons i Enköpings Posten

SILVERSPONSOR 15.000/20.000 kr
(beroende på plats på dräkterna)

Som silversponsor erhåller du plats på matchställen, bra plats i
alla EP-annonser, logo på affischer, skylt på Rugbyarenan, och i
programblad samt exponering på ERK:s hemsida/Facebook.
Tryckkostnad och reklamskatt 8 % tillkommer.

BRONSSPONSOR 10.000/12.000
(beroende på plats på dräkterna)

Samma innehåll som för guld- och silversponsor fast
i mindre storlek på matchställ, affischer och annons.
Skylt på Rugbyarenan,
Exponering på ERK:s hemsida/Facebook.
Tryckkostnad och reklamskatt 8 % tillkommer.

Kontaktpersoner:
Torbjörn ”Hästen” Johansson 0708-234 909
Niklas Proos 070-461 6981
Arne Wåhlstedt 070-5890606
Helena Proos 072-5600026
Sara Karlsson Olsson 070-928 79 46

ÖVRIG SPONSRING

Vi erbjuder 20 placeringar för exponering av logo, fram
och bak, på våra speldräkter.
I priset ingår både herr- och damstället, tröja och byxor.
Följande platser säljs:
1 - 2 - 3 Stor logo fram
4 - 5 Båda ärmarna
6 - 7 Byxa fram (V/H)
8 Vid halskrage (V/H)
9 - 10 Stor logo rygg
11 - 12 Byxa bak (V/H)
13 Skulderblad stor logo
Strumpor

Personlig sponsor
NYHET!

Ni har möjligheten att bli en spelares egen
sponsor, efter överenskommelse.
Till höger visas ett förslag på hur det kan se ut.
Spelaren kommer att bära ERK:s matchställ.

Under varje säsong
annonserar vi i EP, där
våra huvudsponsorer
profileras.
Under ett år har vi c:a
åtta hemmamatcher.
Vi erbjuder ca 8
publiceringar i EP
och på Facebook, till
en årskostnad
av 3.500 kr.

Matchbollar

3 st matchbollar 3.000
Reklamskatt 8 % tillkommer

Matchsponsor 6000 kr

