
Damverksamhet 

Äntligen! Efter ett antal års uppehåll så kan 
Rockneby IK stoltsera med att vi åter har ett 
damlag. Tanken är att damerna ska spela i div 4 
Dam under 2017. I dagsläget har vi en trupp på 
dryga 30 personer vilket är fantastiskt. Denna 
verksamhet kommer vi att värna om på samma 
vis som med herr- och ungdomsverksamheten 
och med er hjälp kan vi skapa förutsättningar 
som ger framtidstro och hopp om att vi ställer 
ett damlag på benen på Dampevallen varje år, 
som med alla andra lag i föreningen. Förädling 
och utveckling av denna verksamhet börjar 
redan vid starten, 2017. Är du med oss?


Var med och stöd Rockneby IK 2017 
- det Gröna alternativet!

www.rocknebyik.se

Ungdomsverksamhet 

Med över 100 aktiva barn- och ungdomar så ser vi 
en blomstrande ungdomsverksamhet hos 
Rockneby IK . Det är träning/aktivitet i föreningens 
regi i stort sett varje dag. Sommaren 2016 återkom 
äntligen vår fotbollsskola som höll på i tre dagar 
och lockade drygt 80 deltagare. Vi jobbar aktivt 
med rekrytering av barn till våra lag och med att ge 
dem verktygen att utvecklas med sin fotboll samt 
till sociala och ansvarstagande individer. Vi kommer 
att bli ännu fler. Ett ökat behov av planer samt 
deltagande i allt fler cuper för föreningen gör ert 
stöd ovärderligt.


Herrverksamhet 

Herrlaget spelar i div 6 Kalmar/Ölandsserien. Under 
de senaste säsongerna har vi arbetat på att få ihop en 
grupp med ”Vi-känsla” och just nu är det ett väldigt 
bra ”go” i laget. Hög träningsnärvaro, fint 
engagemang och en frimånad med flera intressanta 
nyförvärv. Bl a flera hemvändare som tidigare fostrats i 
RIK´s ungdomslag. Vi vill fortsätta skapa kontinuitet i 
gruppen så att spelarna stannar kvar samt att vi 
försöker knyta an spelare som huserat i Rockneby 
under sin ungdom. Herrlaget tar nu nästa steg mot 
avancemang. Vi behöver er hjälp för vidare utveckling. 
Ännu bättre förutsättningar ger oss ökade möjligheter 
med att arbeta in våra ungdomar i seniorlaget de 
kommande åren.
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Bronspaket	
-Fri	entré	hela	säsongen	

-Företagsnamn	med	länk	på	
vår	hemsida	

-Företagsnamn	på	sponsorskylt	
vid	kiosken	på	Dampevallen	

-Företagsnamn	exponeras	vid	klubbens	
samtliga	evenemang	på	Dampevallen	

-Exponering	i	medlemsutskick	

-Annons	i	”Bynbladet”	som	går	ut	
Bll	hushållen	i	Rockneby	med	
omnejd	

-Inbjudan	Bll	Sponsordag	med	mat	&	dryck	

Silverpaket	
-Fri	entré	hela	säsongen	

-Företagslogga	med	länk	på	vår	hemsida	

-Liten	logga	på	sponsorskylt	vid	kiosken	på	Dampevallen	

-Företagslogga	exponeras	vid	klubbens	samtliga	
evenemang	på	Dampevallen	

-Exponering	i	medlemsutskick	

-Annons	i	”Bynbladet”	som	går	ut	Bll	
hushållen	i	Rockneby	med	omnejd.	

-Inbjudan	Bll	Sponsordag	med	mat	&	
dryck	

1	500:-

3	000:-

5	000:-

Matchsponsor	
Totalt	kommer	drygt	30	st	senior-matcher	
spelas	under	säsongen	på	hemmaplanen	
Dampevallen.	I	år	har	vi	för	avsikt	aN	
återinföra	en	speaker	vid	vår	A-
Bllställningar.	

AN	bli	matchsponsor	innebär	friN	inträde	
och	fika	vid	aktuell	match	samt	ropar	vår	
speaker	upp	ert	företagsnamn.	Ni	syns	
även	på	vår	hemsida.	

1	match		 500:-	
3	matcher		 1	000:-	
5	matcher		 1	500:-

Guldpaket	
-Fri	entré	hela	säsongen	

-Företagslogga	med	länk	på	vår	hemsida	

-Stor	logga	på	sponsorskylt	vid	kiosken	
på	Dampevallen	

-Företagslogga	exponeras	vid	klubbens	
samtliga	evenemang	på	Dampevallen	

-Egen	skylt	på	Dampevallen	(tryck/skylt	
Bll	självkostnadspris,	måN	enl	ök.)	

-Exponering	i	medlemsutskick	

-Annons	i	”Bynbladet”	som	går	ut	Bll	
hushållen	i	Rockneby	med	omnejd.	

-Inbjudan	Bll	Sponsordag	med	mat	&	
dryck	 Nyhet	för	privatpersoner!!	

Stöd	Rockneby	IK	

Nu	finns	även	möjligheten	för	alla	er	
privatpersoner	därute	aN	ge	ert	stöd	Bll	
Rockneby	IK.	Vi	accepterar	kort,	sms	eller	
swish.	

Månadssupporter		 50/100	kr/mån	
FramBdsfonden							fr	 200	kr		

Vi	startar	kampanjen	runt	årsski\et	16/17.	
Pengarna	går	Bll	aN	utveckla	RIK	och	ta	
klubben	vidare	in	i	framBden.	Läs	mer	på	vår	
hemsida:	

www.rocknebyik.se	

Som	Guldsponsor	har	du/ni	
möjlighet	aE	synas	på	våra	
matchställ	och	övriga	kläder!	

Ställ	frågan	Hll	oss	så	tar	vi	fram	pris!

Sponsorgruppen Rockneby IK: Richard 070-27 55 292 eller Tobbe 076-875 25 04
sponsor@rocknebyik.se I  www.rocknebyik.se

Ert stöd tillfaller både barn-/ungdomar samt herr- och damseniorer. Ingen står åt sidan i Rockneby IK!
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