
Samarbete & 
partnerskap

Ljunghusens Handbollsklubb



Om Ljunghusens HK

Ljunghusens Handbollsklubb, LHK, är den enda
handbollsföreningen i Vellinge kommun och
bildades 2002. Vi har träningar i Ljunghusens
Sporthall och i nya Halörhallen i Höllviken. Vi 
spelar de flesta matcher i Halörhallen, där vi även
har kansli och café men tränar även i Vellinge
sporthall, Ljungenskolan och på Sandeplanskolan. 
LHK är en ideell, allmännyttig förening som det 
kallas. Det betyder att föreningen har kommit till 
av ett gemensamt intresse, i detta fall av den 
fantastiska sporten handboll. I en förening av 
detta slag är det alltid medlemmarna som är
föreningen och som driver och utvecklar
densamma genom sitt gemensamma
engagemang.



Sponsring & 
Partnerskap i LHK
Ljunghusens Handbollsklubb, LHK, är en förening som står för mer än bara 
handboll. Gemenskap, god stämning och att alla ska vara med är viktigt för oss. 
Vi vill ge ett mervärde till våra LHK:are genom att arbeta för en aktiv och 
stimulerande fritid och ge det där lilla extra som stärker och utvecklar individen 
på flera sätt.

LHK är en ideell förening som drivs av våra medlemmar. För att vi ska kunna 
bedriva handbollsverksamhet är vi i behov av bidrag och ekonomiskt stöd. Detta 
går direkt ut till våra barn och ungdomar i form av arrangemang, möjlighet att 
åka på cuper, kläder, träningsmaterial etc. 

Vi har idag 200 aktiva barn och ungdomar i föreningen samt 35 engagerade 
ledare och tränare. 10 lag i åldrarna 8-16 år är med i seriespel runt om i Skåne. 
Dessutom har vi vår populära bollskola för våra yngsta medlemmar som är 6 
och 7 år. Vi deltar även i olika cuper och turneringar när tillfälle ges, tex 
Lundaspelen, Åhus beachhandboll och Ankaret Cup för att nämna några. 

LHK är aktiva både på Facebook och Instagram och vi syns och verkar i de flesta 
idrottshallar i Höllviken/Ljunghusen. Halörhallen är vår hemmaarena, där vi 
spelar alla våra hemmamatcher. Här driver vi caféverksamhet och här finns även 
möjlighet till exponering för dig som är partner. 



Våra sponsorpaket
Nedan presenterar vi våra sponsorpaket och de fördelar som vi menar ett sponsorskap av vår förening för med sig. Vi är givetvis också 
öppna för era tankar och föreslag om vad vi skulle kunna göra tillsammans. Kontakta Marknadsansvarig Caroline J Velevski på 0736-
794 194 eller på info@lhk.nu så träffas vi gärna och berättar mer. 

Guldpartner 25 000/år 

✓ Exponering (primär) på matchtröjor 
(fram) och/eller träningsställ.

✓ Logo på banderoll i Halörhallen
✓ Logo på sponsortavla i Halörhallen
✓ Logo på www.lhk.nu
✓ Möjlighet till e-postutskick till 

föreningens samtliga medlemmar 
2ggr/säsong 

Silverpartner 15 000 SEK/år

✓ Exponering på matchtröjor. 
Matchtröjan används ca 3 år.

✓ Logo på sponsortavla i Halörhallen
✓ Logo på www.lhk.nu
✓ Möjlighet till e-postutskick till 

föreningens samtliga medlemmar 
1ggr/säsong

Bronspartner 5000 SEK/år

✓ Logo på sponsortavla i Halörhallen
✓ Logo på www.lhk.nu 

mailto:info@lhk.nu
http://www.lhk.nu/
http://www.lhk.nu/

