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Bara stora ord kan beskriva
vikten av samarbetspartners
till Hammarby Bandy – utan er
finns inte vi, så enkelt är det.
Nu siktar vi framåt och uppåt,
häng med på resan!

Anders Gidrup
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VÅ R
VERKSA

MHET

DET HÄR GÖR VI
MED ERT STÖD
Vi samlar nära 300 aktiva spelare och
1000 medlemmar i Hammarby IF Bandy.
Grunden i föreningen är vår barn- och
ungdomsverksamhet och de hundratals
aktiviteter och samlingar som vi har
genom hela vinterhalvåret.

Därtill har vi framstående representationslag som vi
är väldigt stolta över, inför säsongen 2020/21 kanske
mer stolta än någonsin: i herr- och damlag så har
vi nu en majoritet av Hammarbyfostrade spelare,
kanske för första gången i klubbens historia.
Vi har också en bred bas av lojala medlemmar,
supportrar, funktionärer, ledare och partners som
tillsammans får Södermalm att pulsera. Hammarby
Bandy och Zinkensdamm är en unik kombination
som tar plats mitt i huvudstaden och lyser upp
vintern och det hade inte gått utan er.

KLUBB
& ARENA

AKTIVA
UTÖVARE

1000

295 aktiva spelare
totalt i klubben.

partners.

150

25 aktiva seniorer
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medlemmar i klubben.
matcher spelas årligen
på Zinkensdamms IP.

i vår verksamhet.

270 barn och ungdomar

är aktiva i vår verksamhet .

25% av våra barn och
ungdomar utgörs av tjejer.
800 aktivitetstillfällen
per säsong erbjuds våra
ungdomslag och A-lag.
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PARTNERS
& NÄTVERK

SOCIAL
VERKSAMHET

70

Bandyskolan har
genomförts 1 gång per
vecka under säsongen.

nätverksträffar
under året.

Skridskoskolan för barn
under 7 år har genomförts
1 gång per vecka under
säsongen.
Vi har under säsongen
haft ett nära och bra
samarbete med bland
annat Kompis Sverige,
Situation Stockholm och
IOGT-NTO Stockholm.
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AR

M ATC H NG
RANGEMA

Våra hemmamatcher och evenemang utgör en viktig grund
i vår verksamhet. Zinkensdamm är klassisk bandymark.
På “Zinken” samlas vår publik för att njuta av
underhållande bandy och kanske tillbringa en stund av
besöket i populära Zinkentältet. För samarbetspartners
finns också VIP-matsalen och dess värme, bara ett
steg bort från huvudläktaren.

Vår arena är en av norra Europas allra mest besökta idrottsplatser och
en institution i Bandysverige. Med er som partner kan vi tillsammans
skapa nya minnesvärda upplevelser för vår publik och våra supportrar.
Temamatcher
• Under säsongen 19/20 arrangerade vi flera populära temamatcher
för att kunna kommunicera till olika målgruppers intressen och
skräddarsy innehållet för besökarna.
• Exempel på sådana koncept är Bandyns dag, där vi hade fri entré.
Andra exempel är Annandagen, Alla hjärtans dag-matchen och
Luciamatchen – skräddarsydda matchevenemang efter de datum
och högtider de låg på.
Bandy är upplevelse på Zinkensdamm
• Hammarby Bandy är publiklaget som lockar åskådarna till landets
bandyarenor. I år kom vi på andraplats i publikligan med ett publiksnitt
på 2 543 besökare.
• På matchdagar träffas vi på våra samarbetspubar i området kring
Zinkensdamm, i Zinkentältet för en god måltid eller kanske allra
helst i samvaron uppe i VIP-matsalen på huvudläktaren. I Bajenland,
på Södermalm, finns det helt enkelt många alternativ för dig att välja
mellan när vi har hemmamatch.
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5-15

inbjudna
företag
på plats på
matchdag

Cirka

1000

gäster i
Zinkentältet på
matchdag
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SSAMHÄLL
ANG
E N GAG E M

VI BYGGER BROAR
MELLAN MÄNNISKOR

Tack vare ert stöd som partner kan vi bidra med samhällsnytta
genom olika sociala projekt och insatser under året.
Genom våra olika sociala projekt och samarbeten får vi folk
att träffas. På detta sätt byggs värdefulla broar mellan
människor som annars inte skulle ha mötts.

BARN & UNGDOMSVERKSAMHET
Hammarby arrangerar under året ett 60-tal
aktiviteter för barn och ungdomar, bland annat
genom Bandyskolan och Skridskoskolan som
riktar sig till de yngsta.
• Bandyskolan har 130 aktiva knattar.
Den genomförs en gång i veckan under
säsongen och vänder sig till killar födda
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•

2011 – 2014 och tjejer födda 2008 – 2014
som inte är nybörjare på skridskor.
Skridskoskolan har 110 aktiva knattar.
Den genomförs en gång i veckan under
säsongen och vänder sig till barn under 7 år
som är nybörjare eller vill bli bättre på att
åka skridskor.

CSR OCH SOCIALA PROJEKT
Vi har haft en riktad informationskampanj
genom Skridskoskolan som riktar sig till
barn i Stockholms södra delar, i områden där
ungdomar har liten kontakt med vintersporter.
I dag når vi ut till cirka 30 skolor på det
här sättet.
• Vi har under året haft ett samarbete med
Kompis Sverige där vi samverkat för att
skapa nya vänskapsband mellan människor
genom Hammarby Bandy. Kompis Sverige
är en ideell organisation som jobbar med
integration och som i första hand söker
svenska kompisar till nyanlända. Vi skänker
också gratisbiljetter till Kompis Sverige,
vilket ger oss en ny publik som annars inte
skulle hittat till våra evenemang.

•

•

Under en av årets fredagsmatcher hade
vi Situation Stockholm som matchvärdar
under parollen Situation Stockholmsmatchen. Det var startskottet för ett
projekt vi kommer satsa vidare på, där
olika föreningar och företag som jobbar för
samhällets utsatta kan använda Hammarby
Bandy och våra matcher som en plattform
för att nå ut med sitt budskap. Bland annat
IOGT-NTO deltog på Situation Stockholmsmatchen och till kommande säsong ska vi
utveckla det här ytterligare.
Under december arrangerade vi en
julmarknad i Zinkentältet som blev mycket
uppskattad. Vi hade olika företag och
Hammarbyknutna utställare på plats.
Över 2000 besökare kom förbi.

BANDYNS DAG

SKOLSAMARBETEN

Vi har denna säsong genomfört Bandyns
Dag. Under en av våra elitseriematcher så var
inramningen och aktiviteterna helt inriktad på
att nå ut till barnen och barnfamiljerna som
kommer till Zinkensdamm.
• Vi bjöd på varm choklad och erbjöd
aktiviteter som speed shooting för att höja
upplevelsen på plats.
• Innan matchen startade fick våra
bandyungdomar åka in på isen och visa upp
sig för publiken på plats under stort jubel.

Vi har en stående och riktad inbjudan till skolor
och fritids i våra södra förorter att kunna testa
på att spela bandy under eftermiddagar och
helger, då vår anläggning är tillgänglig och står
till deras förfogande.
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A F FÄ R S N ÄT V E R K

NÄTVERKET
STÄRKER
AFFÄRSNYTTAN
Genom vårt affärsnätverk ser vi till att ni
som partner kan mötas för att nätverka
och bygga relationer i trevliga
och gemytliga former.

Under året har vi haft fem organiserade träffar som
genomförts för det 30-talet sponsorer som idag
är medlemmar.

“

Det nya teamet i föreningen har verkligen steppat upp
ordentligt och är enkla att ha att göra med,
och supportrarna i föreningen är nära vår målgrupp.
MARCUS AKMAL
Seat Stockholm

I VIP-matsalen som rymmer 50 platser kan företag
bjuda med sina kunder. Vi har också en årlig
avslutningsfest i Zinkenstältet med plats för över 300
personer.
Genom er feedback som partner har vi fått bekräftat
att våra nätverksträffar är en utmärkt plattform för
er att göra affärer på. Affärsnätverket är ett viktigt
forum för oss att stärka sponsornyttan på för er
som partner.

5

träffar
per säsong
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30

företag är
medlemmar
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Partnerexponering
i vårt matchblad

Exponering i
SVT:s morgonsändningars
vinjett

Uppslag i
Aftonbladet

SMARKNAD
KANALER

VI SYNS TILLSAMMANS
MER ER SOM PARTNER
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra marknadskanaler.
Vi i Hammarby Bandy ser till att ni som partners har en rad
olika marknadskanaler att synas på, såväl analogt som digitalt.
Som partner går det därför att kommunicera med vår målgrupp
på flera olika sätt.     

EGNA
KANALER

SOCIALA
MEDIER

ÖVRIGA
KANALER

1000 - 3000 matchblad
per match trycks upp.

Matchblad

Hammarby Bandy är
störst i Bandysverige
på sociala medier!

Nyhetsbrev

Facebook

Vi engagerar många och
skapar ett stort intresse i
media såväl nationellt som
lokalt. Hammarby Bandy
får genomslag i både
traditionell media liksom i
bandy- och sportrelaterade
kanaler online.

3 olika nyhetsbrev når
våra olika målgrupper:
• 100 mottagare utgörs av
våra sponsorer.
• 700 kontakter utgörs av
säsongsinnehavare.
• 2000 kontakter utgörs
av gruppen övriga
biljettköpare.

Hemsida

200 000 besök totalt
på hemsidan varav
40 000 unika besök
per månad.
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12 300 följare.

Instagram
11 100 följare.

Twitter

3 000 följare.

Under den här säsongen
har vi varit frekvent synliga
i SVT:s morgonsändningars
vinjett. Här har vi
exponerats tre gånger
varje morgon, från
måndag till fredag – en bra
måttstock på hur ofta vi
vill synas, för Hammarby
Bandy är alltid relevant.
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Elitserien
direktsänds på
Sportbladet Play

I januari stod det klart att Aftonbladet förvärvade
rättigheterna till Elitseriens matcher som sedan
dess direktsänds på Sportbladet Play.

Svenska mästerskapet i bandy har avgjorts sedan 1907
och är med detta en av svensk idrotts mest anrika tävlingar
– Bandyfinalen 2020 var den 114:e i ordningen!
Hammarby IF är stolta att vara en del av Elitserien och
som partner är även ni en viktig del av denna gemenskap.
Här är information om Elitserien och året som gick.

Elitseriepubliken
växte för andra
året i följd
Det totala publiksnittet i Elitserien ökade
säsongen 2019/20 med fem procent.

Ökningen från 1276 till 1335 åskådare innebär att
en positiv trend nu hållit i sig i två säsonger vilket
givetvis är mycket glädjande.
På klubbnivå toppade Villa Lidköping BK med
3021 åskådare i snitt följt av Hammarby IF (2543),
Bollnäs GIF (1644), Edsbyns IF (1533) samt på femte
plats Sandvikens AIK (1478).
Den totala publiksiffran för Elitserien uppgick till
242.938 åskådare.
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– Det här är ett mycket viktigt steg för oss när det
gäller livesänd sport. Dels för att Elitserien är en av landets
populäraste serier, men också för att nivån på svensk
bandy är i yppersta världsklass. Att kunna erbjuda detta
till Sportbladets besökare känns fantastiskt roligt, sa
Aftonbladets sportchef Patric Hamsch i samband med att
avtalet presenterades.
Även Elitseriens ligachef Per Selin var mycket nöjd:
– Avtalet stärker Elitserien ekonomiskt och framförallt
ger det oss tyngd och genomslagskraft att våra
matcher direktsänds på Sveriges största nyhetssajt.
Att vi syns på en plattform som i princip alla sportintresserade i landet besöker gör att ännu fler kommer
att hitta till både serien och sporten och vi kommer att se
både kortsiktiga och långsiktiga effekter av detta.

Succé för
FanZone

Inför säsongen lanserades FanZone
som ger supportrar runt om i landet
möjlighet att möta spelare i samband
med elitseriematcherna.

FanZone genomförs av elitserieklubbarna på det sätt
och i den omfattning som passar dem och på de allra flesta
håll har det varit ett mycket uppskattat inslag i matcharrangemangen. Inte minst har unga supportrar köat för
att träffa sina hjältar och ta autografer och selfies.

Intresse & räckvidd
1,5 MILJONER
svenskar är intresserade
av Elitserien.
Intresset för Elitserien har
ökat med 50 PROCENT
under de senaste fyra åren.

253 INSLAG
i sportnyhetssändningar på
SVT och TV4 under säsongen
2019/2020 nådde totalt
64 MILJONER
kontakter.

MEDIERÄCKVIDDEN
totalt för Elitserien i TV, press
och på webben uppgick under
säsongen 2019/2020 till
166 MILJONER
kontakter.

15

KLUBBFAKTA

Bildades: 1897. Arena: Zinkensdamms IP.
Kansli: Hammarby Bandy, Box 171 16, 104 62 Stockholm.

MERITER

Svenska mästare: 2010, 2013.
Övriga SM-finaler: 1957, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007.
Svenska cupmästare: 2007, 2013, 2014.
World Cup-mästare: 1999, 2001, 2009.

KONTAKT
Viktor Karlsson
SÄLJANSVARIG

viktor@hammarbybandy.se
Tel: 076-851 86 60

Calle Lindberg
KANSLI & MARKNAD

marknad@hammarbybandy.se
Tel: 076-94 99 116

Fredrik Claesson
MARKNADSGRUPPEN

fredrik.claesson@hammarbybandy.se
070-252 66 70

TACK FÖR ERT STÖD 2019/20
– NU SIKTAR VI FRAMÅT!
Läs om våra 70
samarbetspartners på

HAMMARBYBANDY.SE

