Samarbete 2020
Enköpings SK Fotboll
Herr

Enköpings SK
Fotboll
Fotboll är Sveriges största idrott som engagerar mer än 850 000 spelare och ledare.
Cirka 1000 av dessa finns samlade hos oss i inom Enköpings SKs Fotbollsfamilj, vilket
innebär att vi är den största idrottsföreningen i Enköpings kommun med fotbolls
aktiviteter från 5-6 år upptill 80 år.

Gå Fotboll
för 55+
Vi är ca1000
- spelare
- ledare
- funktionärer

Öppen Fotboll
- en integrations aktivitet
Ungdom & Dam
4000 aktiviteter 6000 tim

Ungdom & Dam
700 matcher

Ca 10 000
Funktionärstimmar

Div II Fotboll
Herr 26 matcher
Dam 24 matcher

800
Aktivitetstimmar
och matcher
ESK Seniorer

Läger & Cuper
1000 deltagare

Enköpings SK
Fotboll – ett CSR samarbetet!

Fotboll är den sport som förenar oss, men Enköpings SK är så mycket mer än
fotboll. Det är en plats där människor kan mötas på samma villkor oavsett ålder,
kön, ursprung, etnicitet, religion eller med funktionsnedsättning. Det är självfallet
så att vi vill ge alla våra spelare de bästa av förutsättningar till att kunna bli så
bra som de har ambition och förutsättningar till att bli. Men vi stävar efter att
göra ett större avtryck än så.
Vårt mål är att erbjuda ALLA de som vill vara med en plats och en miljö
som är trygg, stimulerande och inkluderande. Att vara del av en social
gemenskap, att genom träning främja människors hälsa och att bidra
till ett mer tolerant och integrerat samhälle. Med fotbollen som
plattform ger vi människor verktyg som gör att de kan bidra till ett
bättre samhälle.
Vår verksamhet bygger till stor del på ideella krafter.
Eldsjälar som lägger en stor del av sin fritid för att vår
verksamhet ska fungera. Men allt går inte att lösa
med tid och engagemang. Vi behöver ekonomisk
stöttning för att kunna fortsätta utveckla vår
förening.

Ett samarbete med
ert företag hjälper
oss att utvecklas
och göra skillnad!

Enköpings SK – ”Familjen”
ESK Herr
Seniorverksamhet består av två seniorlag, representationslaget spelar i division 2
sedan ett år tillbaka. Truppen består till stor del av spelare fostrade i ESK Ungdom
och varit med att ta laget uppåt i seriesystemet, från division 4 efter ett antal tuffa år
både sportsligt och ekonomiskt. Resan sker långsiktig efter en planerad utvecklingsplan där ekonomi inte ska äventyras. Nu börjar läget ljusna och vi ser med stor
tillförsikt fram emot ny säsong och nya utmaningar på fotbollsplanen. Vi arrangerar
två CSR-projekt:
- Gå Fotboll för vuxna.
- Öppen Fotboll, ett integrationsprojektet för pojkar och flickor mellan 7 – 15 år,
på platser i områden med behov av aktiviteter.

ESK Dam
Enköpings SK har även representationslag på damsidan. Laget tillhör ESK Ungdom
och är föreningens yngre tjejers framtida matchmiljö på seniornivå. Laget har med
stark gemenskap och sedan 2006 har tagit sig från division 5 till spel i division II.
Laget är inne i ett generationsskifte med en mycket ung och oerfaren trupp. Stort
antal är utbildade i ESK Ungdoms flicklag. Målsättningen 2020 i division II är att
etablera sig på den övre halvan av serien.

ESK Puls
I vårt härliga Puls-lag består av fanatiskt gäng av killar och tjejer med funktionsvariationer som tränar och spelar fotboll. Ålder är inget hinder – här får alla vara
med. Laget har trotjänare som medverkat i många år. Nya spelare kommer till varje
år och får uppleva deras fantastiska gemenskap. Ambitionen är solklar – ha kul
tillsammans och spela boll.

ESK Ungdom
Enköpings SK Ungdom bedriver barn- och ungdomsfotboll för pojkar och flickor.
Verksamheten bygger på ideella ledare, som på sin fritid organiserar, administrerar,
planerar, tränar, matchar och utbildar spelare från 6 år ifrån Fotbollsskola och upp
till 17 år, i stort sett året om. Ledarna erbjuds utbildningar på alla olika nivåer.
Utbildning krävs för att erbjuda våra spelare bästa tänkbara utvecklingsmiljö. ESK
UK följer Svenska Fotbollförbundets riktlinjer i klubbens plan, Den Gröna Tråden.
Exempel på kompletterar utbildningar och föreläsningar är skadeförebyggande
träning och kostlära. För att utveckla verksamheten och ge barn- och ungdomar en
trygg och utvecklande miljö behöver vi öka externa samarbeten. En stor del av ESK
Ungdoms samhällsnyttiga arbete är att arrangera cuper och läger bl.a. den årliga
sammandragningen av landskapslag från Svealand.

Matchdräkt
Vår starkast identitet
Våra matchtröjor är vår tydligaste exponeringsplats.
De gröna tröjorna i kombination med de svarta shortsen och
gröna strumporna bärs med stolthet av alla våra spelare från
våra yngsta 6-åringar och hela vägen upp till våra dam- och
herrlag.
Vi syns både på hemma- och bortamatcher och också runt om
i Sverige när ungdomslagen spelar i olika cuper och ligger på
läger.
Matchtröjorna är en garanti att ert varumärke exponeras och
att ni associeras med vår verksamhet. Under ca 10 månader exponeras
matchdräkterna mycket frekvent i lokal media samt på olika websidor. Vi
syns Inte bara lokalt utan även i andra städer, det sker främst i samband
med våra representationslags bortamatcher.

Matchdräkt
Ert företags logotyp exponeras
på två matchställ i samband med
serie-, cup- och tränings-matcher
under 2020. Lediga platser:

Kragen
Arm
Arm
Byxa
Byxa

Båda sidor
Höger
Vänster
Fram Mitt
Höger

PRISBILD: 7 500 – 40 000 kr

Ledare dräkter
Ert företags logotyp exponeras
på ledarnas kläder som används
i samband med serie-, cup- och
träningsmatcher under 2020.
PRISBILD: 5 000 – 7 500 kr

Uppvärmningsdräkt
Ert företags logotyp exponeras
på uppvärmningsdräkter antigen
på overallsjacka eller t-shirt som
används i samband med serie-,
cup- och träningsmatcher under
2020. Lediga platser:
Bak
Fram

Rygg över
Bröst Mitten

PRISBILD: 7 500 – 10 000 kr

Exponering
Arenareklam – Enavallen A-plan
Reklamskylt på staket, 4x1 meter, exponeras
ert företags logotyp hela året under alla
evenemang som anordnas, oavsett vilket lag
eller klubb som spelar., ca 50 aktiviteter.
PRIS: 7 000 kr

Reklambanderoll, 3x1 meter ställs fram på
löparbanan vid varje A-lagsmatch, 13 st.
PRIS: 5 000 kr
Övriga skyltar
PRIS: Offereras

Resultatjakten i Enköping Direkt
Tippa A-lagets alla tretton hemmamatcher och vinn en
halvsides annonsyta i Enköping Direkt samt Enköping
Direkts vandringspris. Er logotyp och ert matchresultat
exponeras tillsammans med tolv andra företag inför
varje hemmamatch.
Total räckvidd:13 matcher x 23 700 ger 308 000.
PRIS: 7 000 kr.

Matchboll
Köp en matchboll till någon av våra hemmamatcher!
Ert företagsnamn exponeras:
- i matchprogrammet, 200 per match.
- ESK websida, ca 5000 unika besökare per månad under 2019
- I matchannonsen i EP och Enköping Direkt, total räckvidd 63 000.
PRIS: 2 000 kr / match

Matchannons i EP
Ert företags logotyp exponeras:
13 hemmamatcher i Enköping Posten med en
räckvidd på 39 000/match, total räckvidd:
507 000
PRIS: 5 000 kr

Exponering
Matchprogram
Ditt företagets logotyp exponeras i matchprogram
vid varje hemmamatch.
PRIS: 1/1 5 000 kr

½ 2 500 kr

¼ 1 250 kr

Åskådarbonus
Under två tillfällen under 2020 kommer företag att
bjuda publiken på gratis entré till lagets matcher. Ert
företag tackas med företagsnamn i matchannonsen i
Enköping Direkt och EP, en räckvidd på 63 000, samt
av speakern under matchen.
PRIS: 1 match 2 000 kr och 2 matcher 3 500 kr.

Matchvärd
Som matchvärd ger vi er möjlighet att visa upp ert företag för publiken och få
möjlighet att bjuda in affärskollegor och/eller anställda.
Vi kommer överens om hur ni vill presentera!
Vad ni önskar i form av catering, tränarträff innan matchen, produktvisning och
möjligheten att dela ut pris till matchens ESKare eller om ni något annat ni önskemål.
Er logotyp exponeras:
• I matchannonser i EP och Enköping Direkt:
• Räckvidd EP, 39 000 plus ED 23 700 totalt 62 700
• På ESK hemsida, ca 5 000 unika besökare per månad
• X entrébiljetter
PRIS: Offereras beroende på antal deltagare och vilken catering som önskas.

CSR – projekt, Gå Fotboll & Öppen Fotboll
Vill ert företag associeras sig med något av våra CSR-aktiviteter?
Gå Fotboll – en gång i veckan spelas gå fotboll för vuxna
Öppen Fotboll – ett integrationsprojektet för pojkar och flickor mellan 7 – 15 år där
vi erbjuder grattis fotbollsspel två gånger i veckan.
Ert förtag kan bli tex blir presentatör av någon på ESK.nu.
PRIS: Offereras

Evenemang
Gemenskapen inom fotboll är stor, oavsett ålder och
bakgrund. Alla med ett gemensamt fotbollsintresse har
ett naturligt sätt att gränslöst umgås med varandra.
Det är viktigt och det vill vi vårda. Därför är våra olika
evenemang en viktig del av vår verksamhet.
Varje år genomförs ett antal olika evenemang, där fotbollen
inte alltid står i fokus men ändå är den självklara gemensamma
nämnaren.
För dig som företagare är våra evenemang ett roligt sätt att
träffa gamla och knyta nya kontakter, bygga relation helt enkelt.
Samtidigt ger det oss välbehövligt bidrag att utveckla vår
fotbollsverksamhet ytterligare.

ESK Golf Masters

ESK Padel Masters

By Orresta GK

By ?????

ESK Golf Masters GKen golftävling
på Orresta GK, under 2020. En
heldag tillsammans för trivsel nätverkande och umgänge. Vinnarna
hyllas på Enavallen i samband med
någon av ESKs hemmamatcher.
Mer info kommer på www.esk.nu.

En nyhet är ESKs Padel Masters som
planeras att spelas två gånger under
2020, en på våren och en på hösten.
Möjlighet till utmaningen ges i vårt nya
samarbete med Enköpings Tennisklubb.
Vi erbjuder partnerskap i samband
tävlingarna. Mer information kommer.

PRIS
1 lag: 3 000 kr
2 lag: 5 000 kr

PRIS
1 lag: 1 500 kr / gång
2 lag: 2 500 kr / gång

ESK Fotboll – information
Ledare och styrelse
Ledare
Mikael Lindqvist
Haris Smajic
Henrik Johansson
Kari Lappalainen
Jan-Eric Svedman
Patrik Nyman
Robert Fredriksson
Tommy Karlsson

Funktion
Tränare
Tränare
Målvaktstränare
Lagledare
Ledare/material
Massör/mv-tränare
Fysio
Video

Styrelse
Pelle Johansson
Patrik Bjerketun
Lasse Bengtsson
Kjell Mattsson
Michael Eklund
Thomas Andersson
Linus Bylin

Ordförande
Sportgruppen
Kassör
Sportgruppen
Sponsring
Sponsring
Sponsring

Spelare, lag och hemmapublik
Spelare
20-25 kontrakterade.

Serier
1 Div. II Norra Svealand och 1 Div. VII Västra

Matcher A-laget
26 var av 13 hemmamatcher.

Publik A-laget
Hemmapublik totalt under 2019 ca 2 500 personer.

Media – siffor

Räckvidd 39 000 per nummer.

ESK.nu – siffror

Räckvidd 23 700 per nummer.

Vår verksamhet är en utbildningsresa för alla
inblandade, spelare, ledare, föräldrar och andra
frivilliga krafter. Vår målsättning är att utbilda och
forma framtida fotbollsspelare på alla nivåer.
Samtidigt vill vi med en trygg och öppen utbildningsmiljö
ge alla en bästa möjliga grund som sunda och kloka
medborgare och arbetstagare i vårt Enköping.
Hjälp oss att ge alla den möjligheten!
”vi behöver ert partnerskap för att kunna
fortsätta vår resa och nå våra målsättningar”

Enköpings SKs – Fotbollsfamilj
Ungdom – ESK Puls – Dam – Herr

Pelle Johansson 070 – 940 14 21
Togga Carlsson 073 – 398 49 78
info@esk.nu

Esk.nu - laget.se/eskfotboll

Idrottsallén 1, 745 36 Enköping

