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Som står för
bredden där alla kan vara med!

Karlstad
EST 1999

Föreningen
Karlstad HK - Föreningen startade 1999 och var på den tiden en inlinehockey-

förening. (Resport Stars IHC) 2012 ombildades föreningen till ishockeyförening och
man mönstrade ett A lag i Div 3 Värmland. Laget spelade till sig en andra plats i
Alltrean efter Viking som tog steget upp i Div 2. Föreningen har 1,5 anställda som
arbetar med kansli och övriga föreningsarbeten. KHK har en välbesökt hemsida med
adress www.karlstadhk.se samt ett brett “gillanät” på Facebook. Ca 700 st och det
är lika många som te.x Grums Hockey har.
Så man har på sitt första år verkligen lyckats med att värva människor som är intresserade av föreningen och dess mål. Vi jobbar hårt på media så att våra partners
skall känna att vi finns till.

A-lag - KHK A-lag spelar i Div 3 säsongen 2013-14. Målsättningen är att spela sig

till en Div 2 plats inom några år och därefter utveckla föreningen i den takt som
medges. Vi tränar två gånger i veckan och träningar och matcher bedrivs i Norvalla
Ishall.

Ungdomsliga - KHL, Karlstad kvartershockeyliga är en spelform där alla ungdom-

mar inom Kommunen erbjuds att delta. I denna liga går man ihop i kompisgängen
och startar lag. Detta oavsett om man redan spelar hockey eller inte. Tjejer som
killar, alla kan vara med. Vill inte kompisarna spela, så kan man anmäla sig själv och
KHL tilldelar barnen lag. De barn som inte har utrustning kan låna det på plats utan
kostnad. Ligan ligger online i ett eget online system på www.karlstadhockey.se

Junior/ungdomslag - KHK ungdom samarbetar med Nor IK och här har man

förutom KHL ett samarbete med Karlstad Kommun och Idrottsskolan. Här ger vi barn
möjlighet till att prova på ishockey på en nivå som kanske inte annars skulle vara
möjlig. Målsättningen är att med Nor IK bilda en breddverksamhet för de barn som
vill spela ishockey utan elitsattsning.

2

Partnerskap

Karlstad Hockeyklubbs olika partnerskap
är döpta efter stadsdelar i staden. Föreningens hemmahörighet skall alltid stå i första
rummet och vi är stolta över vår vackra
Kommun. I alla partnerskap ser vi självklart
till att våra partners får bästa möjliga respons för sina önskemål. KHK som förening
och dess medlemmar skall på ett unikt sätt
göra sina partners till belåtenhet. I KHK
nätverk ges man möjligheter till att träffa
andra partners och kanske inte bara snacka
hockey. Man erbjuds förmånliga priser
hos varandra för att känna gemenskap och
tillhörighet och kanske göra en bra affär.

Haga: V.I.P kort med fritt inträde med en vän + kaffe på matcherna.
Bra rabatter hos övriga partners som finns med på kortet.

500 kr

Kvarteret: Direktriktat till kvartershockey, logga på minisarg.		

1500 kr

Tingvallastaden: Haga + logga på KHK hemsidor och matchprogram.

5000 kr

Herrhagen: Haga + Tingvallastaden + logga på matchdress

20.000 kr

Sundsta: Haga + Tingvallastaden + Herrhagen + ljuskylt i arena

40.000 kr

Hela Karlstad : Huvudsponsor begär offert.
Karlstad Hockeyklubb vill vara en partner som man har användning för, därför jobbar
vi igenom och skräddarsyr varje partnerskap ordentligt så det passar alla utifrån de
paket som visas ovan. För att läsa mer om KHK så kan man följa oss dels på hemsidan
men även via Facebook/KarlstadHockeyKlubb.

Välkomna som partner i en ny och frisk satsning.
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Karlstad Hockeyklubb skall med mod och vilja etablera sig
i hockey Värmland som en förening för bredd. Vi skall på
vägen med stort engagemang för sporten generera duktiga
ishockeyspelare via vår egen ungdoms och juniorverksamhet. Måttot för föreningen är att alla skall vara med i den
nivå som passar och utvecklar den enskilde spelaren bäst.
För regionens näringsliv vill vi vara en viktig
samarbetspartner och skapa vinn-vinn för båda parter.
Målsättningen är att det skall vara lönsamt att samarbeta
med oss.

Karlstad Hockeyklubb
Östra Torggatan 18 - 65224 Karlstad
054-136550 - info@karlstadhk.se
www.karlstadhk.se - www.karlstadhockey.se

