Individuellt
sponsorpaket

NM för ungdomslandslaget i
amerikansk fotboll 2022

Med ett individuellt sponsorpaket möjliggör du för en idrottare i någon av SWE3:s
sporter - amerikansk fotboll, flaggfotboll eller landhockey - att delta på internationella
turneringar som EM och VM. Till det får du chansen att synas på SWE3:s webbsida och
social medier inför, under och efter turneringen.
Internationella turneringar är de tillfällen våra idrotter har störst exponering och når ut till
flest båda i sociala medier och ofta även i traditionell media, nationell eller lokal. Det ger
ditt företag möjlighet att synas i ett positivt sammanhang där Sverige tävlar internationellt
och ofta med framgång – i amerikansk fotboll tillhör Sverige Europatoppen för såväl herrar,
damer och juniorer.
SPONSORPAKET
För 10 000 kronor köper du ett individuellt sponsorpaket till en spelare som deltar i den
svenska landslagstruppen under turneringen. Förutom att ge idrottaren ekonomisk
möjlighet att delta i mästerskapet får du:
• Ett tack (med länk till ditt företag) på SWE3:s webbsida där vi skriver om turneringen
• Ett inlägg i sociala medier där vi tackar samtliga sponsorer
• Ett unikt inlägg i Storys med ”din” idrottare där vi tackar för ditt stöd
• En blågul SWE3-vimpel
• En lagbild efter turneringen på hela den svenska truppen
Utöver detta kan den enskilda idrottaren även komma att göra inlägg i sina personliga sociala medier
där du tackas för stödet, och du komma att synas i ytterligare sammanhang kopplat till turneringen.
Av summan 10 000 kronor går hälften till den enskilda idrottarens kostnad för turneringen och
hälften till förbundets kostnader för elitsatsningen.

NM FÖR UNGDOMSLANDSLAGET I AMERIKANSK FOTBOLL 19-22 OKTOBER 2022
Vecka 42 spelade de nordiska mästerskapen för ungdomslandslag i amerikansk fotboll i
Finland. Det svenska ungdomslandslaget (eller ULU, eller Utvecklingslandslaget Ungdom)
spelar semifinal mot Norge den 19 oktober medan Finland spelar mot Danmark. Lördagen
den 22 oktober spelas final och bronsmatch.
Matcherna spelas på Myyrmäki Football Stadium i Vanda utanför Helsingfors, samma arena
som under sommaren stod värd för VM i amerikansk fotboll där damer där Sverige var ett av
de deltagande nationerna.
Senast Sveriges ungdomslandslag spelade mot Finland stod man för en imponerande
insats och vann på samma arena som NM spelas på med 27-21. Sverige vände då
underläge till en dramatisk seger i slutminuterna.

KONTAKT
Vill du synas tillsammans med oss och hjälpa en idrottare nå sina drömmar? Kontakta
SWE3:s förbundskommunikatör Peter Nilsson på peter.nilsson@swe3.se eller
072-085 22 89.

SWE3 är det svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey. Tillsammans i ett aktivt
förbund skapar vi förutsättningar för individen, föreningen och våra idrotters utveckling. Vi ingår i internationella
sammanhang samtidigt som vi är starkt rotade i den svenska idrottsrörelsens värderingar. Förbundet består av
omkring 70 föreningar runt om i Sverige och deltar regelbundet i internationella tävlingar.
VÅRA IDROTTER
Amerikansk fotboll är USA:s största och mest populära sport som blandar snabbhet och fysiska krav med
uthållighet och strategi. Nu växer sporten även i Sverige.
Flaggfotboll är en fartfylld idrott utan tacklingar som är sprungen ur amerikansk fotboll. Flaggfotbollen är en
rolig sport med hög intensitet som kräver atletisk förmåga, teknik och strategi. Sporten kan spelas av både
vuxna och ungdomar, tjejer och killar.
Landhockey är en snabb och spännande idrott – det är den äldsta sporten som spelas med klubba och boll.

