Västerås
Volleybollklubb
Skräddarsytt

5 sponsorpaket – välj
det som passar din
verksamhet bäst!

En sport för alla

7 grupper i klubben –
allt från kidsvolley
upp till sikte mot elit.

Herrlag

Höga ambitioner i divisionsspel.

Sponsringsmöjligheter

Sponsorpaket
Matchsponsor:
1 000 kr / match

Nämns av matchspeaker, med
i matchbladet samt #-tagg i
Facebookreferatet.

Lagsponsor:
5 000 kr / säsong 
Liten logga på matchtröja
eller overall på valfritt lag.

Ungdomssponsor:
10 000 kr / säsong

Logga matchtröja + uppvärmningströja
samt #-tagg i Facebookreferatet från
alla ungdomstävlingar.

Toppsponsor:
15 000 kr / säsong

Div 1 Dam & Herr: Banderoll + logga
matchtröja + logga overall+ stående
matchsponsring ( se “Matchsponsor”. )

Breddsponsor:
20 000 kr / säsong
Inkluderar “Toppsponsor”
och “Ungdomssponsor”.

Västerås Volleybollklubb
Västerås Volleybollklubb är en förening som strävar

Damer B

efter att alla ska känna sig välkomna – ung som gam-

VVK:s bästa ungdomstjejer tar klivet upp i B-laget.

mal. Vi har för närvarande 7 grupper igång, varav

Här är de flesta 15-17 år och spelar i division 2. Ambi-

5 ungdomsgrupper, från Levelspel ända upp till

tionen är hög och målet är att närma sig division 1,

Elitsatsning.

samt för många spelade att ta klivet upp i A-laget. Vi
strävar också efter att nå slutspel i U18- och U20-SM

P02-05

varje år!

Våra yngre ungdomar spelar Levelspel. Det är mellansteget inom volleyboll som spelas med 4-6 spe-

Herrar A

lare på planen. Laget, som består av 11 lovande killar

Herrlaget spelar tredje säsongen i division 2 med

med mål att utvecklas och ha kul tillsammans, deltar

ambition att avancera. Vi hoppas på fin utveckling

i Stockholmscupen.

och att vi ska ha en stabil verksamhet under en lång
tid framöver.

U13
Vårt U13-lag är spelare födda 07-09 där många

Damer A

provar volleyboll för första gången. Även här är det

Representationslaget spelar i div 1 (landets näst

levelspel med studs. Spelarna lär sig grunderna inom

högsta serie). Vi har som målsättning att bli ett

sporten och förhoppningsvis fastnar många för vol-

stabilt div 1 lag och i framtiden kunna utmana om en

leyboll.

elitserieplats.

U16
Detta är första nivån där man är 6 stycken spelare
på plan. Våra U16-tjejer är födda 04-06 och spelar i
Stockholmsserien. Laget består både av nybörjare
och de som spelat i många år.
U18
Vårt utvecklingslag med tjejer födda 01-03. Här
försöker vi även slussa in de lite äldre nybörjare som
hittar till vår förening. Även här spelar vi i Stockholmsserien i klassen U-18 (flickor).

Kontaktuppgifter
Klaudia Kuska
kassor@vvbk.se

www.laget.se/VasterasVolleybollKlubb
facebook.com/ VvkVasterasVolleybollKlubb/
Instagram: @vasterasvolleyboll

