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Innebandykøller kom til Norge i 1972 og idretten bredte seg raskt i via gymtimene i skolene og ut i idrettsmiljøene. Innebandy spilles 
på håndballbane, men ligner spillemessig mest på ishockey uten is. Det er et halvmeter høyt vant rundt banen, og det spilles med
keeper og fem utespillere pr. lag på banen samtidig. Det er løpende bytter hele veien, noe som gjør innebandy til en av de raskeste 
lagidrettene. Underholdningsverdien er høy både som spiller og tilskuer.

I 1988 ble innebandy en egen seksjon av Bandyforbundet, men først i mai 1991 anerkjent som en offisiell del av Bandyforbundets 
idretter.
Herfra har pilen bare pekt oppover, og innebandy har i flere år vært Norges raskest voksende idrett. Pr. 31.12.2018 var det registrert 
307 innebandyklubber i Norge med totalt 30 426 medlemmer.

Internasjonalt er Sverige og Finland de ledende nasjonene, med Sveits og Tsjekkia rett bak. Norge har to bronsemedaljer fra 1990-
tallet, men har de siste årene ligget mellom 5. og 8. plass for begge kjønn.

INNEBANDY



• Stiftet i 1991 
• Norges største innebandyklubb med 586 medlemmer 
• 450 drakter i omløp 

- Alle lag har samme design på draktene 
• Lag fra 6 år til Old Girls/Veteran 
• Totalt 46 organiserte lag 

-17 herre- og guttelag i seriespill 
-13 dame- og jentelag i seriespill 
-16 microlag (gutter og jenter) som deltar i Minirunder 

• Omsetning ca 4 mill.
• Egen daglig leder i deltidsstilling 
• Hjemmearena er Høyenhallen
• Trener i Høyenhallen og på Brynseng skole 
• Drifter begge de ovennevnte hallene på dugnad
• Daglig kioskdrift i Høyenhallen i sesong 
• Veldrevet junioravdeling med lønnede hovedtrenere i eldre klasser 
• Både dame- og herrelaget spiller i Elitedivisjonen med profesjonelt støtteapparat rundt lagene. 
• Elitelagene regjerende serie- og Norgesmestere 
• Tunet er aktiv arrangør av mesterskap oppnevnt av Norges Bandyforbund og Oslo og Akershus Bandyregion 

-NM junior 
-NM Puljespill damer 
-Regionscupfinaler o Minirunder

LITT INFO OM KLUBBEN
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HVEM ER VI?

Klubben ønsker å være en foregangsklubb i det norske innebandymiljøet. Vi skal være aktive overfor alle organisasjonsledd vi er 
knyttet til, og vi skal spille en aktiv rolle med å videreutvikle idretten til det beste for alle, ikke bare Tunet. Vi skal bli Nr.1-klubben i 
nærmiljøet, en klubb andre forholder seg til på en positiv måte. Vi skal samhandle med andre idretter i nærmiljø for å tilrettelegge 
for at barn og unge kan aktivt drive flere idretter samtidig, til glede for medlemmet selv og idrettslagene lokalt. Klubben skal
kommunisere med sine medlemmer på en positiv måte, og med en frekvens som oppfattes som positiv og inkluderende. Vi skal 
orientere om alle aktiviteter i klubben på de kanalene våre medlemmer til enhver tid befinner seg

Visjon
• Tunet skal være den største lokale idrettsklubben på juniorsiden. 
• Vi skal være den ledende klubben i Norge hva gjelder sportslige resultater i alle klasser. 
• Tunet skal bli den første norske klubben som hevder deg stabilt i topp internasjonale turneringer, både på dame- og herresiden. 

Verdigrunnlaget
Verdigrunnlaget forteller om levereglene i organisasjonen og i Tunet Innebandyklubb ønsker vi at alle lever etter følgende verdier : 
• Åpenhet og transparens 
• Inkluderende 
• Ivaretagende 
• Positiv kommunikasjon

Åpenhet og transparens                 Inkluderende                 Ivaretagende                 Positiv kommunikasjon



Åpenhet og transparens                 Inkluderende                 Ivaretagende                 Positiv kommunikasjon

• Tunet ønsker å lede an i dameinnebandyen, og vi har som mål å kontraktsmessig likestille våre dame- og herrespillere innen 2025.
• Vi skal kjøre egne kampanjer for jenter og lage egne lavterskeltilbud for jenter i alle aldre. 
• Vi skal jobbe for at det skal være mulig å kombinere innebandy med andre idretter
• Hvert kjønn skal ha minst 40% representasjon i  blant styrets medlemmer (eksklusive styrets leder og nestleder) 

LIKESTILLING EN SELVFØLGE!
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Tunet er sterkt representert i sosiale medier og svært aktive. 
Kan brukes aktivt av våre sponsorer etter avtal. 

Facebook: 
• Tunet IBK hovedside ca. 2.300 unike følgere
• Alle lagene har egne lagsider

Instagram: 
• Tunet IBK hovedside ca. 500 unike følgere
• Dame Elite ca. 600 unike følgere
• Herre Elite ca. 1.100 unike følgere
• Mange av lagene har egne sider

SOSIALE MEDIER
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TV EKSPONERING

I 2021 signerte innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund en langsiktig medieavtale med TV 2 og MyGame om visningsrettighetene 
til innebandy i Norge og VM i innebandy for kvinner og menn.
Avtalen betyr bred eksponering av norsk innebandy i årene som kommer.
Avtalen med TV 2 er på seks år med opsjon på ytterligere fire for toppidretten og avtalen med MyGame er en tiårs-avtale som skal 
dekke bredden av norsk innebandy.
Avtalen innebærer også at NM-finaler og alle landskamper skal sendes på lineær TV hos TV2, og alle eliteseriekamper vil etterhvert 
være mulig å streame på TV2 Play (tidl. Sumo).
MyGame skal produsere og strømme breddekamper med helt ny AI-teknologi, såkalt ubemannede smartkameraer av høy kvalitet som 
følger spillet. Det er en teknologi som gjør det mulig å dekke kamper og gjøre dem tilgjengelig for de som bryr seg aller mest: familie, 
venner og fans. Så langt ned i alder som idretten selv ønsker det.
I tillegg vil altså breddekampene gå på den nye plattformen MyGame.
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SPONSORSAMLINGER

Tunet IBK ønsker å gjennomføre minimum en sponsorsamling i året. Forhåpentligvis klarer vi å avholde flere. 
Dette for å gi muligheten for våre samarbeidspartner til å bli bedre kjent med klubben og våre andre samarbeidspartnere. Det finnes 
kanskje muligheter for B2B samarbeid? 
Om dette blir en innebandyturnering, et foredrag, golfturnering, møtebørs, tur til en bortekamp eller bare en hyggelig middag vil vi 
komme tilbake til i slutten av sesongen. 
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MERCH

TUNET IBK KLUBBSHOP

Hvorfor ikke kle opp bedriften deres med Tunets unike klubbtøy? 
Egen logo og navn på tøyet er selvfølgelig mulig! 
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Det er mange gode grunner til at du skal bli samarbeidspartner eller sponsor til Tunet IBK. 
Her lister vi opp 8 gode grunner for at du skal velge oss som sponsorobjekt: 

• Du støtter en forening som bidrar til glede og aktivitet for mange hundre barn og unge.
• Tunet forsterker miljøene, og styrker samholdet i de forskjellige lagene sine og nærmiljøet.
• Tunet IBK er en positiv omdømmebygger for idretten innebandy, for lokalmiljøet og for våre samarbeidspartnere. Det vil si du.
• Tunet IBK jobber aktivt med likestilling innenfor idretten. Både på banen og i styrerommet.
• Gjennom samarbeid med Tunet IBK risikerer du å øke omsetningen din.
• Gjennom samarbeid med Tunet IBK risikerer du å forsterke merkevaren din.
• Gjennom Tunet IBKsine sponsorarrangementer risikerer du å knytte kontakter i andre firmaer. De er potensielle kunder de og…!
• Uten sponsorer – inget Tunet IBK

SÅ HVORFOR SPONSE TUNET IBK? 
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Hovedsponsor A
• Draktreklame på trøye på hjemme- og bortedrakt for alle klubbens lag 
• Vantreklame (ca 2,0 x 0,5 meter) 
• Profilering på treningstøy elitelag, klubbdresser, profileringsdress trenere (kun på nye dresser etter kontraktsinngåelse)
• Profilering med helside A5 i kampprogram. Rullerende mellom alle hovedsponsorer som ønsker dette. Fast profilering sammen med andre 

hovedsponsorer i kampprogram.
• Profilering på storskjerm i sponsorpresentasjon som vises under alle elitekamper. 
• Mulighet for å lage reklamefilmer for profilering på storskjerm som vises under alle elitekamper. 
• Sponsoren har rett til 3 ukers kampanjetid på Tunet IBK sin Facebookside (3 innlegg)
• Sponsoren har rett til 2 plasser på de sponsorsamlingene Tunet IBK arrangerer (minimum 1 per sesong) 
• Profilering hjemmeside med logo og  firmapresentajson. 
• Tildeling av 5 sponsorkort som gir fri tilgang til alle hjemmekamper på alle nivåer som arrangeres av Tunet IBK 
• Profilering på Tunetbussen (så lenge klubben disponerer denne) 

Pris: 50.000,- pr. år eks. mva. 
Varighet: minimum 3 år 
Fakturering: Ved kontraktsinngåelse, deretter årlig fakturering i juni måned. 

SPONSORPAKKER
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Hovedsponsor B
• Draktreklame på shorts på hjemme- og bortedrakt for alle klubbens lag 
• Vantreklame (ca 2,0 x 0,5 meter) 
• Profilering på treningstøy elitelag, klubbdresser, profileringsdress trenere (kun på nye dresser etter kontraktsinngåelse)
• Profilering med helside A5 i kampprogram. Rullerende mellom alle hovedsponsorer som ønsker dette. Fast profilering sammen med andre 

hovedsponsorer i kampprogram.
• Profilering på storskjerm i sponsorpresentasjon som vises under alle elitekamper. 
• Mulighet for å lage reklamefilmer for profilering på storskjerm som vises under alle elitekamper. 
• Sponsoren har rett til 3 ukers kampanjetid på Tunet IBK sin Facebookside (3 innlegg)
• Sponsoren har rett til 2 plasser på de sponsorsamlingene Tunet IBK arrangerer (minimum 1 per sesong) 
• Profilering hjemmeside med logo og  firmapresentajson. 
• Tildeling av 3 sponsorkort som gir fri tilgang til alle hjemmekamper på alle nivåer som arrangeres av Tunet IBK 
• Profilering på Tunetbussen (så lenge klubben disponerer denne) 

Pris: 30.000,- pr. år eks. mva. 
Varighet: minimum 3 år 
Fakturering: Ved kontraktsinngåelse, deretter årlig fakturering i juni måned. 

SPONSORPAKKER
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Hovedsponsor C (gjelder for perioder mellom draktbytter)
• Vantreklame (ca 2,0 x 0,5 meter) 
• Profilering på treningstøy elitelag, klubbdresser, profileringsdress trenere (kun på nye dresser etter kontraktsinngåelse)
• Profilering med helside A5 i kampprogram. Rullerende mellom alle hovedsponsorer som ønsker dette. Fast profilering sammen med andre 

hovedsponsorer i kampprogram.
• Profilering på storskjerm i sponsorpresentasjon som vises under alle elitekamper. 
• Mulighet for å lage reklamefilmer for profilering på storskjerm som vises under alle elitekamper. 
• Sponsoren har rett til 3 ukers kampanjetid på Tunet IBK sin Facebookside (3 innlegg)
• Sponsoren har rett til 2 plasser på de sponsorsamlingene Tunet IBK arrangerer (minimum 1 per sesong) 
• Profilering hjemmeside med logo og  firmapresentajson. 
• Tildeling av 3 sponsorkort som gir fri tilgang til alle hjemmekamper på alle nivåer som arrangeres av Tunet IBK 
• Profilering på Tunetbussen (så lenge klubben disponerer denne) 
• Rett til å tegne Hovedsponsor A-kontrakt ved draktbytte

Pris: 25.000,- pr. år eks. mva. 
Varighet: minimum 1 år 
Fakturering: Ved kontraktsinngåelse, deretter årlig fakturering i juni måned. 

SPONSORPAKKER
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Samarbeidspartner
• Vantreklame (ca 2,0 x 0,5 meter) 
• Fast profilering sammen med andre hovedsponsorer i kampprogram.
• Profilering på storskjerm i sponsorpresentasjon som vises under alle elitekamper. 
• Sponsoren har rett til 2 ukers kampanjetid på Tunet IBK sin Facebookside (3 innlegg)
• Sponsoren har rett til 2 plasser på de sponsorsamlingene Tunet IBK arrangerer (minimum 1 per sesong) 
• Profilering hjemmeside med logo og  firmapresentajson. 
• Tildeling av 2 sponsorkort som gir fri tilgang til alle hjemmekamper på alle nivåer som arrangeres av Tunet IBK 
• Profilering på Tunetbussen (så lenge klubben disponerer denne) 

Pris: 20.000,- pr. år eks. mva. 
Varighet: minimum 2 år 
Fakturering: Ved kontraktsinngåelse, deretter årlig fakturering i juni måned. 

SPONSORPAKKER
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Vantsponsor
• Vantreklame (ca 2,0 x 0,5 meter) 
• Fast profilering sammen med andre hovedsponsorer i kampprogram.
• Sponsoren har rett til 1 plass på de sponsorsamlingene Tunet IBK arrangerer (minimum 1 per sesong) 
• Profilering hjemmeside med logo og  firmapresentajson. 
• Tildeling av 2 sponsorkort som gir fri tilgang til alle hjemmekamper på alle nivåer som arrangeres av Tunet IBK 

Pris: 10.000,- pr. år eks. mva. 
Varighet: minimum 2 år 
Fakturering: Ved kontraktsinngåelse, deretter årlig fakturering i juni måned. 

SPONSORPAKKER
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Matchsponsor
• 2 gratisplasser til aktuell kamp (inkl. en kaffe og vaffel hver) 
• Promotering av ditt selskap før kampen på våre sosiale medier
• Promotering av deres selskap før kampen og i pausene av speakeren
• Profilering i kampprogram
• Deres representant deler ut Matchens Spiller (Matchsponsor må ha med minimum 2 premier til begge lagenes beste spiller)

Pris: 4.000,- eks. mva. 
Varighet: match til match 
Fakturering: Ved kontraktsinngåelse

SPONSORPAKKER
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Vi gjør det som trengs
Har dere noen andre ønsker og tanker på hvordan akkurat din bedrifts «Sponsorpakke» kunne se ut så er vi lutter øre! 
Vi skreddersyr selvfølgelig gjerne et opplegg som passer deg og din bedrifts ønsker. 

Vi vil gjerne ha deg med på laget! 

SPONSORPAKKER

Vil du vite mer?
Kontakt oss gjerne så forteller vi mer

post@tunetibk.no
eller
Fredrik Rosén på telefon 97 42 21 41 


