
Tips för att komma igång!
Definiera ert mål

Eller klara av olika milstolpar. 

5 000
10 000 kr
25 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
250 000 kr
500 000 kr

Motivera genom att definiera vad som händer vid de olika milstolparna. En viktig 
usp för att engagera familj och vänner är att pengarna kommer till glädje för 
deras barn, så tryck på det! Kanske är det en gemensam klubbdag med roliga ak-
tiviteter. Att alla medlemmar får en egen matchtröja med sitt namn på i slutet av 
säsongen? Eller att ni alla kan åka på en tävling ni drömt om?

Kommunicera målet och kämpa mot det tillsammans

Gör ni endast insamling genom privatpersoners auktioner och genom att cirkulera 
bandyutrustning? Lägg då ribban så att målet är inom räckhåll. 

Kan ni aktivera företagssponsorer, medlemmars föräldrars företag och signerade 
matchtröjor? Då tror vi att ni kan sikta mot de högre beloppen. 

Kommunikation är A och O

 Informera och inspirera era medlemmar genom de kommunikationskanaler klub-
ben har. Kanske använder ni en app? Låt tränarna berätta att den här insamlings-
möjligheten nu finns, pengarna som samlas in går till barnens idrott och ni hoppas 
kunna göra detta xxxx för pengarna. 



Få upp intresset och få in högre bud
Skapa auktioner som blir snackisar

Då hittar fler in till sidan och det drar igång engagemang. Se till att lokaltidning-
arna får info och bilder om de här auktionerna!

Lär dig åka skridskor med vår kända bandyprofil eller tränare
Kick off för företaget med skridskoåkning och bandymatch
Auktionera ut en annonsplats på arenan
Signerade matchtröjor / skridskor eller bandyklubbor
Brännbollsmatch: ditt företag mot Elitlaget
Vinn en timme ensamma på isen (setting romantisk film)
Säsongsbiljetter eller VIP-biljetter
Sportutrustning

Lokala företag kan också engagera sig och auktionera ut något 
till förmån för klubben

Det kan vara:
Företag gör grafisk profil eller hjälper till med marknadsföring
SPA-paket
Hotellövernattning
Konsertbiljetter
Restaurangbesök
Gymkort
PT-träning

Vänner och familj kan se om det finns saker hemma som kan 
cirkulera vidare

Det kan vara:
Bandy- eller idrottsutrustning 
Gamla mobiltelefoner, datorer, grafikkort eller liknande
Porslin, samlarsaker, märkeskläder. 
Pokemonkort, dockskåp, tågbanor, leksaker
Barnkläder
Sticklingar

Samla hela föreningen kring specifika datum tex i början och slutet av säsongen 
då ni har #Traderasbytardagar och då ni uppmanar folk att lägga upp den 
utrustning som inte längre används, men också att köpa cirkulärt i de nya 



Tips för att lyckas med en annons
• Gå in på Klubbens sida. Klicka på den blå knappen Bidra med annons så går pengarna
automatiskt till er insamling.

• Ta en bra bild, beskär den kvadratiskt

• Skriv en tydlig rubrik, tänk vad någon hade sökt på
Exempelvis Super Mario till Nintendo 64 säljs till förmån för klubben

• Vill du endast ha avhämtning? Välj det!
Väljer du att även kunna posta varan kan priset bli högre, köparen står för portot.
Kvällar och helger är bra sluttider för annonsen – då folk har tid att buda

Kom ihåg att ha roligt, ni gör något bra som ser till att fler 
grymma prylar får hitta ett nytt hem och leva ännu längre!


