
Sponsra KFUM Kristianstad Basket 
Om klubben
KFUM Kristianstad Basket är nordöstra Skånes största basketklubb med ungefär 300 medlemmar. Vi har 
verksamhet från 6 års ålder för både pojkar & flickor. Vi har alltid varit duktiga på att arbeta med integration och 
det syns i vårt mångkulturella medlemsregister. Vårt senaste bidrag till samhället är det vi kallar BasketSpecial 
och är basket för barn & ungdomar med intellektuella funktionsvariationer. 

Varför sponsra oss
Vi vet att sponsra oss kanske inte har det största kommersiella värde, men ert bidrag kommer gör stor skillnad 
i vår verksamhet. 

Sponsring av vår verksamhet bidrar till att:

Hos oss suddas olikheter ut - vi är ett lag, KFUM Kristianstad Basket eller Kings & Queens som vi kallar oss.

  

barn & ungdomar kan utöva den sport de brinner för och skapar gemenskap, tillhörighet och vänskap.
ge barn & ungdomar en identitet och tillhörighet inom basket istället för lockas av mindre bra aktiviteter.
barn & ungdomar med olika kön, kulturer, religioner, nationaliteter och socioekonomiska bakgrunder lär 
känna varandra.
hålla våra medlems- & träningsavgifter så låga som gör det möjligt barn & ungdomar oavsett  ekonomisk - 
och social  bakgrund kan delta.



Sponsors-paket

*Alla eventuella kostnader för produktion av tryck & PR-material står sponsorn för. 
** Vi ser gärna längre samarbete vid tryck på kläder då livslängden på vår kläder är väsentligt längre än 1 år.  

Kontakta oss

CENTER  6 OOOKR/ÅR WING  12 OOOKR/ÅR POINT GUARD  18 OOOKR/ÅR

-Ert företags logga syns på vår 
hemsida. 
-Vi taggar ert företag på våra 
inlägg i sociala medier 
-Ert företag omnämns i vårt 
nyhetsbrev

-Ert företags logga syns på vår 
hemsida. 
-Vi taggar ert företag på våra 
inlägg i sociala medier 
-Ert företag omnämns i vårt 
nyhetsbrev 
-Vi publicerar en information om 
er på våra sociala medier 1 
gång/termin 
-Ditt företag syns på våra 
kommande träningsvästar & 
uppvärmningskläder. **

-Ert företags logga syns på vår 
hemsida, 
-Vi taggar ert företag på våra 
inlägg i sociala medier 
-Ert företag omnämns i vårt 
nyhetsbrev 
-Vi publicerar en information om 
ert företag på våra sociala 
medier 1 gång/termin 
-Möjlighet att göra en PR-
aktivitet i hallen i samband med 
matcharrangemang 
-Skylt i hallen 
-Ditt företag syns på våra 
kommande träningsvästar, 
coach-, match- & 
uppvärmningskläder. **

Centern är oftast den längsta 
spelaren i laget och har som främsta 
uppgift att ta returer och spela under 

korgen både i anfall och försvar. Gör 
ett stort arbete i laget utan att det 

syns och uppmärksammas.

Wing är vanligtvis bra skyttar och är 
duktiga på att röra sig utan boll för 
att hitta en öppen position på 

planen. Det är bra passningsspelare 
och är vanligtvis några av de bästa 

försvarsspelarna i laget.

Point Guard är den spelare som 
dribblar upp bollen och styr anfallet 
genom att sätta upp olika 

spelsystem eller genom att passa 
bollen till de öppna medspelare. De 

är är ofta snabba med bra 
bollkontroll för att kunna röra sig 
snabbt & fritt med bollen.

MEJL: 
info.kfumc4basket@gmail.com

SOCIAL MEDIER: 
kfumc4basket

WEBB: 
kfumc4basket.se


