
Malmö Redhawks Team 10
Laget med hjärta, kvalitet, stolthet, glädje och sammanhållning.
Team 10 består av ett fantastiskt gäng spelare som får sin idrottsliga 
utbildning av duktiga och engagerade tränare och ledare. Laget har idag 
35 spelare vars hjärtan slår för ishockey. Drivet hos barnen bidrar till 
hög kvalitet och en fantastisk stämning på varje träning. Det värmer 
att se stoltheten hos dem när de drar på sig Malmö Redhawks tröjan 
inför match. Barnen är i en fantastisk ålder där drömmarna är stora 
och begränsningarna små. SHL, SDHL, NHL och Tre Kronor är det 
många av  spelarna drömmer om. 

Idrottslig utbildning handlar inte bara om idrott. Det är en fantastisk 
utbildning och förberedelse för livet i stort. Här lär man sig disciplin, 
omtanke, att agera i grupp, etiska och moraliska värderingar och sist 
men inte minst målmedvetenhet. Föreningslivet i Sverige har en viktig 
roll att spela i att fostra kommande generationer. 

Vill ni vara med och stötta Malmö Redhawks Team 10 och på så sätt 
bidra till att uppfylla drömmar och samtidigt bidra till en god utbildning 
av framtida generationer?   



Team 10 är ett lag med en fantastisk bredd. Våra 
tränare och ledare har lyckats skapa en miljö där 
antalet spelare har växt från säsong till säsong. För 
att möjliggöra lika mycket cupspel för alla spelare 
vill vi kunna anmäla minst tre lag till de cuper vi 
åker till. 

Cupavgifter är dyra och för att möjliggöra cupspel 
behöver vi ditt stöd!

Ett hockeylag kostar mycket pengar att driva runt. 
Utrustning, lagkläder och lagaktiviteter är exempel 
på utgifter. Ditt stöd är ovärderligt för att 
möjliggöra vår verksamhet!

Varför behöver Team 10 ditt stöd?
Vad skall Team 10 använda ditt stöd till?



Våra erbjudanden till er!

Vill ni bli våra guldsponsorer?
Vi vill stödja er med 15 tkr eller 
mer!
Som guldsponsor får du följande: 

● Exponering av ditt varumärke på 
bäst ställe på träningsoverall och 
andra lagkläder (ej matchställ). 

● Exponering på Team 10s instagram 
konto samt på facebook

● Exponering av din logga på vår 
Redhawks team 10 hemsida

● Exponering av ditt varumärke i 
samband med våra hemmamatcher

● Exponering av ditt varumärke i 
samband med streaming av våra 
matcher

● Förtur till att köpa eventuellt 
Cupnamn i samband med egen 
arrangerade cuper. 

● Möjlighet att använda Team 10 i 
samband med intern eller extern 
marknadsföring

Vill ni bli våra Silversponsorer?
Vi vill stödja er med 10 tkr!

Som silversponsor får du följande: 

● Exponering av ditt varumärke på 
träningsoverall och andra lagkläder (ej 
matchställ). 

● Exponering på Team 10s instagram 
konto samt på facebook

● Exponering av din logga på vår 
Redhawks team 10 hemsida

● Exponering av ditt varumärke i samband 
med våra hemmamatcher

● Exponering av ditt varumärke i samband 
med streaming av våra matcher

Vill ni bli våra bronssponsorer!
Vi vill stödja er med 5 tkr!

Som bronssponsor får du följande: 

● Exponering på Team 10s instagram 
konto samt på facebook

● Exponering av din logga på vår 
Redhawks team 10 hemsida

● Exponering av ditt varumärke i samband 
med våra hemmamatcher

● Exponering av ditt varumärke i samband 
med streaming av våra matcher



Jag är inte intresserad av något av era sponsorpaket 
men jag vill gärna stödja Malmö Redhawks Team 10 
ändå!
Vi i sponsorgruppen har försökt att sätta ihop ett antal sponsorpaket 
som vi hoppas skall passa era behov. I det fall andra upplägg önskas så 
är vi givetvis öppna för att diskutera alternativa lösningar. Detta 
behöver inte endast handla om  stöd i form av pengar. 

Är ni intresserade av att stödja oss eller om ni har några frågor kring 
våra erbjudanden är ni hjärtligt välkomna att höra av er. 

Bästa Hälsningar
Malmö Redhawks Team 10 sponsorgrupp

Christer Johnsson André Hansson
Tel: 0709-292 893 Tel 0720-693 028
Mail: team10.redhawks@gmail.com

Tack för ert stöd! Ert stöd bidrar till att förverkliga 
våra drömmar!

Vi i Malmö Redhawks Team 10 är tacksamma för varje litet bidrag som 
bidrar till att förbättra förutsättningarna för vår verksamhet och ger 
möjlighet för oss att förverkliga våra drömmar!

Vi hoppas att ni vill stödja oss och följ oss gärna på vår hockeyresa. Vi 
finns på Instagram och Facebook. Ni kan se våra matcher på Solidsport.

Hemsida: http://ungdom.malmoredhawks.com/start/?ID=180975
  

Bästa hockeyhälsningar

Spelarna i Malmö Redhawks Team 10


