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TILLSAMMANS FÖR ÖSTER!
Ända sedan starten den 20 april 1930 har Östers IF varit att räkna 
med och växt fram till ett av Växjös absolut starkaste varumärke. När 
man i framtiden bläddrar i historieböckerna och stannar på år 2021 så 
kommer mycket att handla om pandemin som drabbade världen. Men 
det var också året som innebar en vändpunkt på en mörk tid och året 
då fotbollspubliken kunde välkomnas tillbaka till arenorna igen. 

Efter en stark start följt av en lite tyngre period så avslutade vi säsongen 
riktigt starkt och tog ett viktigt avstamp inför 2022. Föreningens målsättning 
är klar. Vi vill ta oss tillbaka till finrummet som heter Allsvenskan. En plats där 
föreningen hör hemma. Vägen dit är tuff men vi har alla förutsättningar på 
plats för att lyckas. 
 
Men Östers IF är mycket mer än bara ett fotbollslag. Den som inte tror mig 
rekommenderar jag ett besök i Tipshallen nästa fredag kl 21. Då är över 250 
barn och ungdomar i gång och spelar fotboll tillsammans. Nattfotbollen 
är en del i vår CSR-verksamhet som går under namnet Öster i Samhället. 
Men vi bedriver också fotboll ute i de olika bostadskvarteren, gymträning 
för tjejer på fredagskvällarna, parafotboll för barn och ungdomar med 
en funktionsvariation och mycket annat. Vi älskar fotboll, men vi älskar 
människan lite mer.
 
En nyhet för i år är att vi driver restaurang Östergatan i egen regi. Här serveras 
en smakfull lunch i fotbollsmiljö varje vardag och här finns fantastiska 
konferensmöjligheter. Det är såklart här man laddar upp inför varje 
hemmamatch och vi skräddarsyr ditt företagsevent efter just dina önskemål. 
Vi vill inte bara bli bättre på fotbollsplanen utan också på att bygga långsiktiga 
samarbeten med våra partners. Ett steg mot det är vårt nya företagsnätverk 
Österfamiljen. Här vill vi erbjuda en mötesplats där man knyter kontakter och 
gör affärer men också har trevligt tillsammans. Förutom att komma nära 
laget och allt som händer i föreningen så kommer vi att genomföra olika 
frukost- och lunchträffar med spännande gäster, spela golf och paddel, åka på 
bortaresa tillsammans och mycket annat. 
 
Vi ses 2022 – på läktaren, i restaurangen och i nätverken. Välkomna att bli en 
del av vår stolta tradition och spännande framtid!

Tillsammans för Öster!
Jens Magnusson, Klubbdirektör



Öster i siffror
Under säsongen  har varumärket Östers IF ökat sin spännvidd för 
exponering markant. Vi syns frekvent i tv, dagspress, veckotidningar, 
webbsajter och inte minst i våra egna sociala medier. Genom att synas 
tillsammans med oss exponerar du ditt varumäke inför en bred och 
stor målgrupp. 

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM
En ökning med 20% av 
följarantalet under 2021.

FACEBOOK
Ett starkt följarantal på 
10 000 följare. 

OSTERSif.se
20 000 besök i månaden 
och totalt 250 000 besök 
under 2021.

Föreningen

267
Nytt rekord i antalet 
ungdomar som deltog 
under en och samma 
Nattfotboll. 

530
Antalet aktiva spelare 
just nu i föreningens 
akademi- och ungdom-
sverksamhet. 

1100
Antalet spelade matcher 
för våra akademi- och 
ungdomslag under en 
och samma säsong.



TILLSAMMANS ÄR 
VI ÖSTERS IF
Med vårt starka varumärke tillsammans med vår moderna 
Visma Arena kan Östers IF hjälpa ert företag att stärka ert 
varumärke, skapa nya möjligheter och relationer med kunder 
och medarbetare, samtidigt som vi hjälper er att generera nya 
affärskontakter. 

Vi hjälper er även att utveckla innehållet i ert hållbarhetsarbete. 

Tillsammans ska vi tillbaka till Allsvenskan.

HUVUDPARTNER 

PREMIUMPARTNER

NÄTVERKSPARTNER

KLUBBPARTNER 

PARTNER



investering enligt offert

Som huvudpartner till Östers IF får du närhet, möjligheter och rättigheter till
ett av regionens mest välkända varumärken. Utöver vald exponering och
produkter i ditt partnerpaket så ingår som huvudpartner även: 

- Tillgång till konferenslokaler på Visma Arena vid fem (5) tillfällen 
- Medlemskap med två platser i Österfamiljen (Företagsnätverket)
- Fast logotyp på ostersif.se 
- Företagspresentation på ostersif.se och i föreningens sociala medier
- Företagslogotyp med i samtliga matchannonser under året
- Företagslogotyp med i officiella nyhetsutskick 
- Möjlighet att använda en Österspelare i marknadsföringssyfte vid ett tillfälle
- Möjlighet till exponering på A-lagets träningskläder

partnernivåer

investering från 200 000 KR

Som premiumpartner till Östers IF är du en av våra viktigaste partners och
utöver vald exponering och produkter i ert partnerpaket så ingår som
premiumpartner även: 

- Tillgång till konferenslokaler på Visma Arena vid tre (3) tillfällen
- Medlemskap med två platser i Österfamiljen (Företagsnätverket)
- Fast logotyp på ostersif.se 
- Företagspresentation på ostersif.se och i föreningens sociala medier
- Möjlighet att använda en Österspelare i marknadsföringssyfte vid ett tillfälle

huvudpartner

premiumpartner

investering från 100 000 KR

Som nätverkspartner till Östers IF så ingår utöver vald exponering och
produkter i ert partnerpaket även medlemskap i vårt nya företagsnätverk.

- Tillgång till konferenslokaler på Visma Arena vid två (2) tillfällen
- Medlemskap med två platser i Österfamiljen (Företagsnätverket)
- Logotyp på ostersif.se 

investering från 50 000 KR

Som klubbpartner till Östers IF värdesätter vi dig som en viktig partner
och utöver vald exponering och produkter i ert partnerpaket så ingår som
premiumpartner även: 

- Tillgång till konferenslokaler på Visma Arena vid ett (1) tillfälle 
- Logotyp på ostersif.se

nätverkspartner

investering från 5 000 KR

Som officiell partner till Östers IF och utöver vald exponering och produkter i
ert partnerpaket så ingår som partner även: 

- Logotyp på ostersif.se 

klubbpartner

partner



AKADEMI & UNGDOM

akademi & ungdom

akademi 13 - 19 år
Den elitförberedande verksamheten i föreningen, vår akademi. Från 13 - 19 år 
med fokus på skapa så väl utvecklande förutsättningar som möjligt för våra unga 
fotbollsspelare. Genom välutbildade och skickliga tränare, en stark skolgång som kan 
kombineras med fotboll och bra matchning i form av nationella seriespel mot övriga 

elitlag i Sverige.  

ungdom 5 - 12 år
Från starten i kul med boll och hela vägen upp till 12 år, där hittar vi spannet för vår 
ungdomsverksamhet. Ungdomslagen tränas av välutbildade och duktiga föräldraledare 
som följer klubbens träningsupplägg och riktlinjer för fotbollsutveckling och glädje.

Här är målet att bedriva en allsidig och stegrande verksamhet för spelare 
från 5 år till 19 år. Verksamheten ska byggas på ett breddtänkande, men 
stegras mot ett elittänkande i de äldsta åldersgrupperna. Föreningen har 
drygt 500 ungdomsspelare och 70 ledare. 

FLICKVERKSAMHET
Östers IF har som mål att kunna erbjuda så många som möjligt att spela fotboll med 
så bra förutsättningar som möjligt. Flickfotbollen startas upp som en del i föreningens 
ungdomsverksamhet och första gruppen flickor kommer att ingå i föreningens 
verksamhet Kul med Boll. Efter Kul med Boll startas sedan såväl pojklag som flicklag 
upp i föreningen.

- ”Detta är ett naturligt steg i vår ambition att skapa så bra förutsättningar som möjligt 
för både flickor och pojkar i Växjö som vill spela fotboll. Vi tror att vi med vår kunskap, 
organisation och arbetssätt kan bidra till med att lyfta flickfotbollen i regionen och därmed 
också damfotbollen på sikt”, säger Östers IF:s klubbdirektör Jens Magnusson.

NYHET!



ÖSTER I SAMHÄLLET

Öster i Samhället

Nattfotboll 

Varje fredagkväll mellan klockan 21.00 - 00.00 under oktober till april öppnar vi upp 

Tipshallen och förvandlar den till en stor fritidsgård där det spelas spontanfotboll hela 

kvällen. En av våra viktigaste mötesplatser och samlingsplats för Växjös ungdomar, både 

aktiva spelare under kvällen men också de som kommer för att bara hänga på läktarna.

KVARTERSFOTBOLL
Besöker spontanfotbollsplaner i Växjö för att spela fotboll på barnens/ 
ungdomarnas hemmaplan. Kvartersfotbollen är en förlängd arm av Nattfotbollen där vi 
istället för att mötas på en gemensam plats kommer ut till kvarteren under exempelvis 
lov då skolorna är stängda och ungdomarna är i behov av andra mötesplatser. 

248
DELTAGARSNITT 2021

14 500
deltagartillfällen sedan 2016

18%
tjejer som deltar

32
tillfällen under 2021

22
arvoderade ledare som får sitt första jobb

Här tar vi tillsammans ansvar för att skapa ett bättre socialt hållbart 
Växjö, vilket är en prioriterad del i föreningen. Där intäkterna går till att 
utveckla vårt arbete samt starta nya projekt för barn och ungdomar. 



PARAFOTboLL
Östers IF lägger stor vikt vid att alla barn och ungdomar oberoende av sina förutsättningar 
ska få spela fotboll och dela den glädje spelet medför. Våren 2017 startade föreningen 
ett nytt ungdomslag ”Öster Stars” för tjejer & killar i åldern 7 - 19 år med någon typ av 
funktionsvariation, och som med stolthet spelar i Östers IF:s färger.

Laget tränar en gång i veckan och har som mål att delta i cupspel under åren då seriespel 
fortfarande saknas. 

Vi samarbetar ännu idag med barnhabiliteringen för att kunna tillgodose den motoriska 
utvecklingen tillsammans med fotbollen. 

Idag består laget av 10-15 barn/ungdomar - både pojkar och flickor - i åldrarna 7-19 år 
med olika typer av funktionsvariationer. 

32
spelare

45
träningar under 2021

TJEJTRÄNING 
Tillsammans med Idrottskliniken startade vi en särskild satsning för tjejer och 
gymträning. Genom att skapa förutsättningar för flickors aktivitet i verksamheten med 
deras egna önskemål har vi lyckats att samla 50 - 60 tjejer varje fredagskväll. Här får man 
möjlighet att träna på gym på egen hand tillsammans med andra tjejer. Hit kommer tjejer 
från hela Växjö kommun, alla Växjös stadsdelar, från olika föreningar och HVB-hem. Vilket 
skapar integration på̊riktigt. Efter gymträningen har det visat sig att flera av tjejerna valt 
att följa med upp till Nattfotbollen i Tipshallen, vilket har bidragit till en ökning från 7% 
aktivt deltagande tjejer till 18%. 

Genom vår satsning skapas stora möjligheter för att öka tjejers deltagande i 
spontanidrott, ökat välmående och att minska utanförskap. Framförallt är det ett steg för 
att minska den stora skillnaden mellan tjejer och killars spontana idrottsutövande. 

54
DELTAGARSNITT 2021

100%
tjejer som deltar





STIG SVENSSON LOUNGETOMMY SVENSSON LOUNGE LOGER RESTAURANG

PRESSLÄKTARE

Säsongskort:

Företagsplats VIP - Vadderad stol med plats i direkt anslutning till restaurangen 15 matcher 
i Superettan, entré till försäsongsmatcherna.

Pottbiljetter:  

Din egna biljettpott, med 50 biljetter att använda fritt under hela säsongen till 15
matcher i Superettan. 

Biljetter

BILJETTER

5 000 kr

8 000 KR

ARENA



HOSPITALITY

Österfamiljen
Företagsnätverket där vi träffas under trevliga former och aktiviteter där 
fokus ligger på upplevelser och att skapa nya kontakter. Här ger vi er 
möjligheter att generera nya affärer.

Nätverk:  Två platser för företaget vid planerade aktiviteter tillsammans med 
företagsnätverket Österfamiljen. 

Aktiviteter:  • Avspark inför säsongen 

• Summering efter säsongen 

• Frukost- och lunchträffar under säsongen  

• Bortaresa  

• Padelturnering  

• Golftävling  

• Julbord    

nätverk

aktiviteter

20 000 kr



Klubbstol
Träffas och trivs i samband med match tillsammans med övriga 
företagspartners. Mat och dryck ingår i Stig Svensson Lounge och 
för dig som har klubbstol.  

I loungen avnjuter ni en god middag med dryck som avslutas med 
kaffe och kaka. Här är stort fokus på att ha trevligt med kollegor och 
kunder samt nätverka med övriga klubbstolspartners. Mingel och 
underhållning fram till middagen och vid avspark tar ni plats på era 
VIP-platser. I halvtid samlas alla åter i Loungen för något gott att 
dricka. 

•  Matpaket med middag, dryck, samt kaffe och kaka
•   ViP-platser i direkt anslutning till Stig Svensson Lounge
•  Matchsnack före match med tränare eller annan gäst
•  Nätverka med övriga klubbstolspartners vid match

15 000 kr

Lounger & Loger
 LOGE (6-12 pers)  Lounge (10-16 pers) 

Helgmatcher  695 kr/pers  695 kr/pers 

Veckomatcher  795 kr/pers  795 kr/pers 

 
I loger och lounger ingår middag, kaffe och kaka, samt vadderade sittplatser i direkt 
anslutning till logen/loungen. 

Här finns också möjlighet att boka till en konferens i samband med match. 

ÖSTRA LOUNGEN

För 20 - 30 personer

Helgmatcher  enligt offert 

Veckomatcher  enligt offert 

 
I östra loungen ingår middag, kaffe och kaka, samt sittplatser i direkt anslutning till logen/
loungen. Här finns också goda möjligheter att se på matchen inifrån loungen och mingla 
samtidigt. 

NYHET!



Matchboll
Du presenterar dagens matchboll

- Två (2) platser till Stig Svensson Lounge inklusive mat och dryck 
- VIP-platser i direkt anslutning till Stig Svensson Lounge
- Exponering på storbildsskärmar under matchen 
- En signerad matchboll

Matchvärd
Gör en härlig matchaktivitet med personal och/eller kunder, 
samtidigt som ni presenterar dagens match. 

- Åtta (8) platser till Stig Svensson Lounge med mat och dryck
- VIP-platser i direkt anslutning till Stig Svensson Lounge 
- Exponering i matchannons - SMP, Sociala medier, Hemsida
- Exponering på storbildsskärmar under matchen

15 000 kr

7 000 kr



EXPONERING
Inom Östers IF erbjuder vi olika typer av exponering för dig som
företagspartner. 

- Rörlig exponering
- Fast exponering
- Digital exponering
- Dräktexponering

RÖRLIG EXPONERING - LED

Stora LED-paketet     60 000 kr
128 meter LED-perimeter, 5 min visning/match

Lilla LED-paketet     30 000 kr
64 meter LED-perimeter, 3 min visning/match

Storbildskärmar     25 000 kr
Rörligt eller stilla bildmaterial, 2 min visning/match

EXPONERING



Dräktreklam - A-lag
matchtröja

Mage  enligt offert     
Under ÖIF     enligt offert
Arm vänster fram    enligt offert
Arm vänster bak    enligt offert
Sida höger & vänster    enligt offert
Rygg över siffra    enligt offert
Rygg under namn    enligt offert

matchshorts 
Framsida höger   enligt offert
Framsida vänster   enligt offert
Rumpa     enligt offert
Baksida höger    enligt offert
Baksida vänster    enligt offert

Huvudpartner har förtur vad gäller exponering på matchställ Elit samt Akademi & Ungdom

Arenaskylt 6 meter   1:A Band   2:A Band 
Kortsida TV   40 000 kr  30 000 kr 

Långsida TV   40 000 kr  30 000 kr

Långsida Åskådare    25 000 kr

Produktionskostnad tillkommer 800 kr/meter (skylt gäller i två (2) säsonger)

DIGITALA MEDIER

Hemsida     20 000 kr
Annons startsida ett halvår, 120 000 sidvisningar 

Öster App      15 000 kr
Annons startsida ett halvår, 5 000 användare

FAST EXPONERING 

Östers spelarbyten    25 000 kr 
Östers mål     30 000 kr 
Östers hörnor    40 000 kr

MATCHEXPONERING
Ert företag presenterar matchernas händelser på storbildskärmarna

Dräktreklam - Akademi

matchtröja

Mage  enligt offert     
Rygg över siffra   enligt offert
Rygg under siffra    enligt offert

matchshorts 
Framsida höger   enligt offert
Framsida vänster   enligt offert

Huvudpartner har förtur vad gäller exponering på matchställ Elit samt Akademi & Ungdom

Samtliga priser i partnerfoldern gäller exklusive moms och i förekommande fall reklamskatt.



östergatan
Varmt välkomna till Visma Arena och Östergatan konferens som har 
ett flertal moderna och ljusa lokaler för konferens, med en fantastisk 
utsikt mot den vackra och stora fotbollsarenan. En lugn och harmonisk 
miljö för att få ut så mycket som möjligt av sin konferens eller möte. 

KONFERENS
Heldagskonferens     284 kr/person
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

Halvdagskonferens     229 kr/person
Förmiddag- eller eftermiddagsfika samt lunch

Konferenslunch     159 kr/person
Lunch i härlig restaurangmiljö för personal eller kunder

Följande ingår: Wifi, anteckningsblock, pennor, whiteboardtavla, blädderblock och projektor med 
skärm. Vi kan ordna med annan utrustning om önskemål finns. I rummen finns alltid frukt och vatten.

KONFERENSLOKALER
Lokal     Heldag  Halvdag

Stig Svensson Lounge  6 400 kr 4 400 kr
För upp till 100 personer

Tommy Svensson Lounge  4 900 kr 3 400 kr
För upp till 50 personer

Lounge    2 900 kr 1 900 kr
För upp till 16 personer

Loge     1 900 kr 1 400 kr
För upp till 10 personer

KONFERENS & RESTAURANG

du vet väl om att 
Vi arrangerar även Event, Mässor, Catering och Företagsfester. Vi erbjuder våra gäster 
ett helhetskoncept med mat, dryck, musik och personal. 

Samtliga priser i partnerfoldern gäller exklusive moms och i förekommande fall reklamskatt.



”
”Vi är otroligt stolta över 
att vara partner till Östers 
IF, ett starkt varumärke 
både inom elitfotboll och 
samhällsengagemang. Med 
gemensamma krafter gör vi 
Växjö till en attraktiv plats 
för både fotbollsälskare 
och övriga medborgare, för 
tillsammans är vi så mycket 
mer än fotboll.” 
 

Jens Ahlstrand
Executive Support Manager, Visma ”

Östers IF
Visma Arena, Bollgatan 9

352 46 Växjö

ostersif.se


