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För dig som är intresserad av att samarbeta med IS Göta.

GÖTAPARTNER 2022

1

FÖRORD
IS Göta är en av landets äldsta och mest framgångsrika ideella idrottsföreningar.
Vi intar en ödmjuk inställning mot vår omvärld men visar på arenorna att vi brinner
för det vi gör. De sista åtta åren har medlemsantalet fördubblats, vi har nått stora
framgångar inom samtliga sektioner och vi har satsat mycket på att locka ännu fler
ungdomar till idrotten. De sista åren har vi även arbetat med vårt varumärke och vår
gemensamma kultur, nu vill vi visa upp oss som ett Göta, bowling, friidrott och tennis –
tillsammans.
Det är inte enkelt att driva ideell verksamhet på 2000-talet, tiden är en bristvara och
det blir svårare och svårare att hitta ideella krafter till våra arrangemang, träningar,
och så vidare. Många av våra potentiella medlemmar väljer privata klubbar, effektivare
för dem, dyrare men man behöver inte engagera sig på samma sätt. I denna trend så
finns risken att barnens verksamhet försvinner – den finansieras till stor del av vuxnas
medlemskap och engagemang. Vi tänker inte stå och titta på utan fortsätta kämpa för
att alla barn ska ha en möjlighet till rörelse på sin fritid, men vi behöver din hjälp.
Med stöd från näringslivet kan vi engagera fler tränare och arrangera fler tävlingar där
barnen får röra på sig, rörelse som bevisligen är den bästa medicinen mot de flesta
välfärdssjukdomar. Vi hoppas du vill vara med.
BG Nilensjö, Ordförande IS Göta
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Om IS Göta
Helsingborgs idrottshistoria är i hög grad identisk med IS Göta. Idrottssällskapet
Göta bildades 1898 och den nuvarande verksamheten består av fyra sektioner
bowling, friidrott, tennis och Göterna, en sektion för medlemmar och ledare som
slutat sin aktiva karriär. I dagsläget är det ca 1 200 medlemmar.

Vår historia
Föreningen Is Göta har sina rötter i en ännu
äldre förening, kallad “Gamla Göta”, som bildats
1896. Ursprungligen var föreningen en renodlad
friidrottsförening med fokus på allmän idrott för
män, men år 1931 breddades föreningen med en
kvinnosektion.
Under sin ungdom var föreningens hemmaarena
idrottsplatsen Olympia, som vid denna tid
hade löparbanor, men numera är en renodlad
fotbollsarena.

Våra sektioner
Huvudverksamheten har i IS Göta alltid varit friidrotten. Dock har flera andra sporter under åren
ingått i föreningen. Redan 1924 utökades verksamheten med en bandysektion som 1950 ombildades
till ishockey. Denna sektion drevs fram till 1977 då Helsingborgs Hockeyklubb bildades och
verksamheten i IS Göta lades ner.
Året efter att bandysektionen bildats, 1925, skapades både en tennissektion och en handbollssektion.
Tennissektionen är numera en stor del av föreningen och har fostrat en hel del fina talanger.
Handbollssektionen nådde sin höjdpunkt under 1960-talet, vilket kröntes med guld på SM för
herrar säsongen 1965/1966. Handbollsherrarna ligger på en 29:de plats i maratontabellen, men
verksamheten lades ner 1981.
År 1930 skapades en gångsektion, som dock lades ner 1957, samma år som bowlingsektionen
bildades.
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Vår verksamhetsidé
En historia på över 120 år med en röd tråd genom alla åren, en förening som har arbetat ideellt för
att stödja och utveckla människor fysiskt och psykiskt. Vår verksamhetsidé beskrivet detta enligt
följande:
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott
består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den
utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att;
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar,
får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar och
nationaliteter,
• de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet,
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap,
• den är fri från doping,
• den bedrivs med sund ekonomi, i god etik och respekt för samhällets lagar och andra regler.

Vår träningsfilosofi
Vi delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avses idrott till och med 12 års
ålder. Med ungdomsidrott avser vi i allmänhet idrott för tonåringar upp till och med 20 års ålder. Med
vuxenidrott avser vi idrott för de som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är
normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad
bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande
normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår målbild
IS Göta har många utmaningar precis som hela den ideella sektorn, men med tydliga målbilder och
engagerade ledare och medlemmar är vi övertygade om att vi kommer fortsätta växa och utveckla
människor i många år till.
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IS GÖTA SPONSORPAKET
Vi erbjuder tre olika sponsorpaket - guld, silver och brons. Som sponsor får ni inte
bara marknadsföring av ert företag i våra kanaler utan även möjlighet att ta del
av våra anläggningar, gå på nätverksträffar och mycket mer.

Guldsponsor
49 000 kr/år

GULD

• Skyltplats inomhus i Götahallen
• Företagsnamn på sponsortavla i hallen
• 1 minuters reklam per timme på intern-TV, som finns
på 2 ställen i hallen.

• 10 sekunder spott på 23 skärmar i bowlinghallen
• Möjlighet att marknadsföra sig direkt till våra

medlemmar via digital medlemskort 2 gånger per år

• En helsidesannons i Götisten + en digital PDF på
isgota.com.

• Logotype och länk på www.isgota.com,

isgotafriidrott.se, gotatennis.se, isgota.se

• Möjlighet att hyra Göta torpet för konferens/
evenemang kostnadsfritt 1 vardag/år

• Ett valfritt tennisabonnemang
• Inbjudan till IS Göta nätverksträff, ett möte/år
• 3 fria startplatser till Helsingborgs terränglopp
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GULD
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Silversponsor
29 000 kr/år

SILVER

• Skyltplats inomhus i Götahallen
• Företagsnamn på sponsortavla i hallen
• 1 minuters reklam per timme på intern-TV, som finns
på 2 ställen i hallen.

• Möjlighet att marknadsföra sig direkt till våra

medlemmar via digital medlemskort 1 gånger per år

• En helsidesannons i Götisten
• Logotype och länk på www.isgota.com,

isgotafriidrott.se, gotatennis.se, isgota.se

• Möjlighet att hyra Göta torpet för konferens/
evenemang kostnadsfritt 1 vardag/år

• Inbjudan till IS Göta nätverksträff, ett möte/år
• 2 fria startplatser till Helsingborgs terränglopp
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Bronssponsor
9 000 kr/år

BRONS

• Företagsnamn på sponsortavla i hallen
• Möjlighet att marknadsföra sig direkt till våra

medlemmar via digitalt medlemskort 1 gånger
per år

• En halvsidesannons i Götisten
• Logotype och länk på www.isgota.com,

isgotafriidrott.se, gotatennis.se, isgota.se

• Inbjudan till IS Göta nätverksträff, ett möte/år
• 2 fria startplatser till Helsingborgs
terränglopp
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Sektionspartner - Friidrott
IS Göta är Sveriges största ideella löparklubb med ca 650 medlemmar. Vi har
över 100 år på nacken men utvecklas ständigt och är den klubb i Helsingborg som
driver löparintresset och utvecklingen, vi kallar oss för originalet.
Springer man lopp i Helsingborg så är det stor chans att det är IS Göta som man träffar på, dels
anordnar vi lopp som har över 10 000 startande varje år, dels dominerar vi alla lopp och har
oftast över 50% av topplaceringarna. Men vi har framför allt bredden, från 5 år till 80 år, alla med
passionen för fysisk träning och ett sundare samhälle. Vi är helt enkelt löpningen i Helsingborg
som dessutom har satt en vision att vi ska dominera löpningen i hela Skåne och vara tongivande i
Sverige.

Tydliga mål ger framgång
De senaste åren har vi tagit cirka 20 SM medaljer och 100 medaljer på skånska mästerskap varje år
och är helt klart en klubb som alla har respekt för. En stor del i vår framgång är att vi varit tydliga
med våra mål och att vår styrka ska vara att laget går alltid före jaget, trots att det är en individuell
idrott.
I Sverige bor det 10 miljoner invånare, cirka 3 miljoner av dessa tränar något så när regelbundet,
många just löpning – det är faktiskt 1,2 miljoner som tränar löpning och cirka 800 000 av dessa
tävlar varje år. Generellt är löpare välutbildade och måna om sin hälsa, en medveten målgrupp helt
enkelt.
Väljer du att stödja friidrottsektionen kommer du nå en stark målgrupp och kan själv utnyttja
sponsringen inom ditt företag.

Friidrottspartner
9 000 kr/år

• Möjlighet att marknadsföra sig

• Möjlighet till företagsträff med

• En halvsidesannons i Götisten
• Logotype och länk på 		

• Inbjudan till IS Göta nätverksträff,

direkt till våra medlemmar via
mail 2 gånger per år

isgotafriidrott.se

• Möjlighet att hyra Göta torpet för

föreläsare och träningspass med
ledare från friidrotten
ett möte/år

• 3 fria startplatser till Helsingborgs
terränglopp

konferens/evenemang
kostnadsfritt 1 vardag/år
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Sektionspartner - Bowling
IS Göta är den klubb i Sverige som nu gör en stor satsning inom svensk bowling. Vi
har från säsongsstarten 2018 haft en tydlig bild vart vi vill och vi är på väg dit!
Bowlingsektionen är den minsta inom IS Göta, det skapar en väldigt familjär anda där alla är
välkomna! Trots det kanske blygsamma medlemsantalet så håller IS Göta en väldigt hög kvalité
inom svensk bowling. Det svenska ligaspelet brukar kallas för världens bästa och vi är bland
de bästa lagen i Sverige, med en av Sveriges absolut bästa och lovande tränare. I vårt lag finns
det mycket erfarenhet, vi har spelare som tagit SM-guld, EM-guld och även VM-guld. Herrarnas
förbundskapten är också medlem i IS Göta.
Vi har ofta spelare på framskjutna placeringar i tävlingar där världseliten deltager. Vår
målsättning med framtiden är att fortsätta jobba efter tydliga uppsatta mål och att alltid vilja
utvecklas och följa med i utvecklingen av sporten.

Stort fokus på ungdomsverksamheten
Vi vill även bredda vår ungdomsverksamhet då det är de som är vår framtid. Vi är den enda
klubb som detta året har två juniorer i Skånes elitgrupp. Sedan ett år tillbaka har vi dessutom en
helt ny del i vår verksamhet - Paraverksamhet. Personer med funktionsnedsättning är välkomna
till anpassade träningar.
Väljer du att stötta bowlingsektionen så kommer det att göra att vi kan göra ännu större
sportsliga satsningar både för ungdomar och seniorer. Du får även inblick i en värld där teknik,
kunskap om banor, material, klot och framför allt spelarens eget spel är något som får de flesta
att reagera med “OJ! När jag spelar så brukar jag ju bara kasta, detta hade jag ingen aning
om...”

Bowlingpartner
9 000 kr/år

• 10 sekunder spot på 23 skärmar i
bowlinghallen

• Möjlighet att marknadsföra sig till

bowlingens medlemmar via mail 2
gånger per år

• Möjlighet till företagsträff med 		
föreläsare från bowlingsektionen
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• En halvsidesannons i Götisten
• Logotype och länk på isgota.se
• Inbjudan till IS Göta nätverksträff,
ett möte/år

Sektionspartner - Tennis
1925 bildades sektionen IS Göta Tennis och har genom åren varit en av Skånes
mest framgångsrika tennisklubbar på ungdomssidan.
IS Göta Tennis har haft många framgångsrika tennisspelare såsom Daniel Berta som vann Franska
Öppna för Juniorer 2009. Även tennisspelarna Daniel Windahl samt Ervin Eleskovic är fostrade i
Göta Tennis. Daniel som fortfarande är aktiv, representerade Sverige i Davis Cup 2016 och Ervin
spelade Davis Cup för Sverige 2011. IS Göta Tennis har de senaste 30 åren haft ett 20-tal Sverige
ettor på juniorsidan.
Vi bedriver vår verksamhet i fina Götahallen i södra Helsingborg samt i Hittarpshallen i norra
Helsingborg. På sommaren håller vi till vid våra utomhusbanor i historiska Ramlösa Brunnspark.

Satsning mot framtiden
Sedan hösten 2016 så har klubben ökat satsningen och bland annat anställt en sportchef som
ansvarar för hela verksamheten. Klubbens styrka genom åren har alltid varit tränarstaben som
förstärks hela tiden. En kompetent, omtyckt och bra ledare lyfter barn och ungdomar och får dem
att utvecklas inte bara som tennisspelare utan som idrottare och människa. Vårt uppdrag är inte
bara att lära ut tennis, vi fostrar och guidar barn och ungdomar i en idrottsanda för idrott hela livet.
Klubben har senaste åren också utvecklat sin vuxentennis och vi arrangerar läger och aktiviteter
även för vuxna på olika nivåer. Vår yngsta medlem är 4 år och äldsta är 82 år.
Väljer ni att sponsra tennissektionen så kommer ni att få chansen att träna tennis med våra
duktiga tränare eller hänga med på en rolig tennisresa!

Tennispartner
9 000 kr/år

• Företagsnamn på sponsortavla i
hallen

• 1 minuters reklam per timme på
•
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intern-TV, som finns på 2 ställen i
hallen
Möjlighet att marknadsföra sig
till tennisens medlemmar via mail
2 gånger per år

• En halvsidesannons i Götisten
• Logotype och länk på
gotatennis.se

• Inbjudan till IS Göta nätverksträff,
ett möte/år
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Övriga alternativ
Utöver nämnda sponsoralternativ har ni mäjlighet att marknadsföra ert
varumärke via våra kanaler. Vi kan givetvis också skräddarsy ett paket åt er.

Götisten Magasin
Helsida 5 000 kr
Halvsida 3 000 kr

Götapaketen
Är du medlem i Göta eller har barn eller kompisar
i Göta och vill stötta vår verksamhet har vi ett
paket för dig. Du får;
2 platser till Helsingborgs terränglopp
1 fri timme i tennishallen
1 fri timme i bowlinghallen
Deltaga i vår nätverksträff
Sända ut ett erbjudande i vårt digitala medlemskort
1 keps
3 500 kr/år
Nätverksträff, erbjudande i medlemskortet och kepsen
kostar 1900 kr/år.

Namnge en tennisbana

En bana får ditt företagsnamn, det syns i
vårt online bokningssystem www.matchi.se
Dessutom blir det skyltar på nätet.
30 000 kr/år
Skyltkostnad ca 3 000 kr

Skräddarsytt paket

Vi syr ihop ett paket utifrån dina tankar
och önskemål.
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TACK

FÖR ATT NI VILL STÖTTA DEN
LOKALA IDROTTEN!
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KONTAKT
Sponsorsäljare:
Thomas Rödin, 073 - 70 85 096
thomas.rodin@synerity.se
Sektionsansvarig Friidrott:
BG Nilensjö, 070 - 226 99 95
bg.nilensjo@springlfa.se
Sektionsansvarig Bowling:
Joakim Wahlgren, 070 - 749 34 18
ordforande@isgota.se
Sportchef IS Göta Tennis:
Adrian Prpic, 0724 - 42 74 63
adrian@gotatennis.se
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