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Samarbetsavtal

Avser perioden: Avtalas med berörda företag. Normalt
kalenderårsvis.

Förening Linköpings Konståkningsförening

Föreningens adress Linköpings KF - Konståkning

Föreningens postadress Stångebro sportfält
582 78

Telefon till föreningen 070-268 88 86

E-post till föreningen lkfkansli@gmail.com

Föreningens hemsida https://linkopingskf.se/wordpress/

Föreningens organisationsnummer 822001-1764

Kontaktperson (sponsorgruppen) Björn Nordström
E-post: bjorn@primalingua.se
Tfn.nr: 070-648 93 39

Antal åkare i tränings- och tävlingsgrupper Ca 85

- Varav antal flickor 83

- Varav antal pojkar 2

Antal barn i skridskoskolan ca 250 per säsong

- Varav antal flickor 210

- Varav antal pojkar 40

A. KORT BESKRIVNING AV FÖRENINGEN:

Historik:
Linköpings konståkningsförening bildades 1959 och bedriver sin verksamhet i ishallarna på
Stångebro sportfält. LKF:s verksamhet består av skridskoskolan, konståkningsskola,
fortsättningsgrupper, samt tävlingsåkare (singel). Antal åkare under ett år är ca 335 st. Genom åren
har vi ha� åkare på nationell och internationell nivå med VM i Tokyo 2007 som den mest
meriterande tävlingen.
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Tävlingsarrangemang:
LKF är väl ansedd som arrangör för tävlingar och har arrangerat nationella tävlingar upp till SM.
Under 2019 arrangerade klubben LKF-trofén samt Nordiska mästerskapen (NM).  I början av
december 2022 arrangeras tävlingen Linköpingspiruetten. I Januari 2023 arrangeras LKF-trofén
som är Sveriges största tävling i antal åkare och samlar ca 270 åkare.

Isshow:
LKFonICE är en isshow som återkommer vartannat år. Showen involverar samtliga
föreningens åkare, från skridskoskola till elit, som gemensamt övar och sätter upp showen.
Showen är 2x45 minuter och genomförs 4 gånger under två dagar dit allmänheten och skolorna i
Linköping är inbjudna. Showen är uppskattad och är något åkarna ser fram mycket emot då den
hjälper till att skapa en fin gemenskap mellan åldrarna. Till showen syr föreningens medlemmar
ideellt upp fantastiska dräkter till alla shownumren.

Konståkning i skolan:
LKF har platser på Nationellt Idrottsgymnasium för tävlingsåkare. LKF har även platser på
Arenaskolan, årskurs 7-9, med konståkning på schemat för tävlingsåkare.

Träning:
LKF är Sveriges 4:e största konståkningsförening och bedriver sin verksamhet i form av
skridskoskola för barn samt träning för fortsättningsgrupper och tävlingsåkare. Träningarna
bedrivs under ledning av föreningens huvudtränare och hjälptränare. Föreningen har fram till 2017
ha� Marianne Hogner som huvudtränare och hon har varit en stark drivkra� i föreningen under
mer än 40 år, där hon började som åkare och sedermera övergick till att bli tränare och senare
huvudtränare. Numera är Marianne sportchef sedan klubben under 2017 anställde två tränare på
heltid, András och Edit Szaraz. András har en bakgrund som elitåkare i. Ungern, åttafaldig ungersk
mästare. E�er sin aktiva karriär blev András tränare och har som hittills bästa merit hjälpt Júlia
Sebestyén, Ungern, bli europeisk mästare 2004. För att höja tränarkapaciteteten ytterligare är idag
även Lisen Hogner heltidsanställd. Andras och Edit ansvarar för planeringen och genomför
tillsammans med hjälptränarna samtliga träningspass.

Breddverksamhet:
Klubben satsar på att få så många barn som möjligt att börja åka skridskor genom
skridskoskolans verksamhet som genomförs dels på hösten och dels under vinter/vår, en
verksamhet som även ger ledarerfarenhet för de lite äldre ungdomarna då de är med som
hjälptränare. Därifrån fortsätter de som vill till fortsättningsgrupperna. Konståkning har generellt
fler flickor än pojkar som utövar sporten men LKF arbetar aktivt för att få så många pojkar som
möjligt att prova på sporten. Ett framgångsrikt sätt att locka pojkar är den omfattande
skridskoskolan.
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Hållbarhet:
Ur ett hållbarhetsperspektiv kan sägas att skridskoåkning gynnar barns utomhusaktiviteter och är
en färdighet man har med sig hela livet. Skridskoskolan är visserligen inomhus men kan på övrig
fritid förläggas på allmänhetens åkning på isar runt om i kommunen samt på naturisar under
vintern. Att hjälpa barn och ungdomar att hitta roliga utomhusaktiviteter är något som ligger i
tiden då många sitter inomhus långa stunder varje dag med sina telefoner eller datorspel.
Skridskoåkning, följt av konståkning, fungerar också bra för barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), såsom Aspergers, ADHD och liknande. LKF har
också åkare med denna diagnos.

Läger:
Ett prioriterat inslag i verksamheten är lägerverksamheten. LKF anordnar två lägerveckor under
augusti innan skolorna börjar, samt en vecka under höstlovet.

Tävling:
I konståkning tävlar man till att börja med som Stjärnåkare (C-åkare), däre�er kan man bli Båkare,
A-åkare, och till slut Elitåkare. LKF har för närvarande fyra elitåkare, varav en
herråkare.

Värdegrund:
LKF arbetar även aktivt med att informera alla medlemmar om klubbens värdegrunder. Bl.a.
bedrivs föräldrautbildning i konståkningens grunder samt om värderingar och
uppföranderegler åkare och föräldrar emellan för att skapa en god sammanhållning och en trygg
miljö för alla medlemmar.

Ekonomi:
Linköpings konståkningsförening har intäkter på totalt ca 1,9 MSEK per år, av vilket
huvudsakliga intäktsposterna är tränings- och åkavgi�er, statliga- och kommunala bidrag, samt
lägeravgi�er. Föreningens kostnader är även de ca 1,9 MSEK, med de största utgi�sposterna i form
av tränarlöner, hyror, och avgi�er för tester och tävlingar. Då kostnaderna för medlemmarna är
höga, i form av träningsavgi�er, lägeravgi�er, materialkostnader osv. så är övriga intäkter från stat,
kommun och samarbetspartners mycket värdefulla och uppskattade för föreningen och viktiga för
att kunna bedriva verksamheten.
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B. FÖRSLAG PÅ SAMARBETSAVTAL:
Eventuella sponsorintäkter är tänkta att framförallt användas till följande:

- Starta nya grupper
- Fortsätta den stora och framgångsrika satsningen vi påbörjat med tre heltidsanställda

tränare och en deltidsanställd sportchef som gynnar både bredd och elit
- Bidra till att vi kan genomföra isshowen LKFonICE, som engagerar samtliga åkare och deras

familjer, med bibehållen hög kvalitet i form av högklassigt ljud, ljus, rekvisita och tyger till
showdräkterna

Motprestation avtalas specifikt för respektive samarbetspartner.

Sponsringsbelopp (exklusive moms) är enligt följande:
1. Belopp enligt avtal, från 5000 kr/år och uppåt, i vilket ingår logotyp på LKF:s hemsida,

logotyp i isshowen ”LKF on ice” program, möjlighet att sätta upp rollups under
isshowen och elittävlingar, samt eventuell avtalad motprestation. Det är också möjligt
att sponsra med annat belopp.

2. Samarbetspartners erbjuds köpa till en sargplats i Stångebrohallen för företagslogotyp i
mån av plats.

a. Tilläggspriset för s.k. TV-plats (långsidan som syns av mest publik och vid TV sändningar
av såväl konståkning som hockey) är 5000 kr/år plus kostnad 1650 kr (exklusive moms) för
dekal och montage.

b. Tilläggspriset för s.k. VIP-plats (kortsidor och andra långsidan) är 3000 kr/år plus kostnad
1650 kr (exklusive moms) för dekal och montage.

Företagsdekalen sitter på sargen höst, vinter och vår.
Sommartid kan dekalerna tas ned av distributören (LHC) - i sin strävan att göra nya tryck för att
sargen ska se fräsch ut. Detta innebär att sponsorn då får betala för nytt montage e�er sommaren.
Faktura för dekal och montage kommer från DekorReklam.

LKF:s arrangemang Säsongen 2022-2023
Linköpingspriruetten 3-4 december
LKF-trofén 27-29  januari


