
Sponsorkoncept 

Supermotard på Täby motorstadion 
 
 
 

Supermotard är framtidens motorsport 
Supermotard, motorsporten som växer så att det knakar just nu. 
Kort sagt en enduro- eller motocrosshoj med 17"-hjul med skurna slicks, som körs på banor med c:a 
70% asfalt och 30% grus inkl ett par hopp.   
Att köra Supermotard har länge varit vanligt i Europa men har nu blivit stort även här i norra Europa. 
Europamästerskap och världsmästerskap har körts i många år. 
Man kan också se att sporten är på stark frammarsch i Sverige då en svensk mästare korades för 
första gången 2004. Hela serien tv-sändes dessutom i Sveriges television. 
Nu satsar Teknis MC i Örebro stort på Supermotard genom att låta en grupp entusiaster inom klubben 
förvandla en folkracebana till Sveriges första permanenta och reglementsenliga supermotardbana. 
Vårt mål är att under 2006 anordna en deltävling i SM.  
 
Därför behöver vi nu Er hjälp med att förverkliga våra drömmar genom nedan föreslagna 
sponsorkoncept. 
 

Sponsorpaketens basinnehåll 
Alla sponsorer presenteras på vår hemsida och har Ni en hemsida så länkar vi till den.  
Klubbens medlemmar kommer att per e-mail informeras om vilka som är våra sponsorer och 
naturligtvis handlar man hellre hos en sponsor än hos någon annan! 
Ni får en skyltplats på infartstavlan (se nedan). 
 
 
 
 
 
Bronssponsor: 3000:- / 2 år. 

Utöver basinnehållet innefattar bronspaketet:  
• 2 fribiljetter till varje tävling. 

 
  
 
 
Silversponsor: 7000:- / 2 år. 

Utöver basinnehållet innefattar silverpaketet:  
• 5 fribiljetter till varje tävling 
• Extra skylt eller banderoll placerad ute på själva banan, t.ex vid start eller målgång 
• Dessutom plats i programblad (storlek 1) som trycks inför de tävlingar som arrangeras. 
 

 
 Guldsponsor: 14000:- / 2 år.  

 
Utöver basinnehållet innefattar guldpaketet: 

• 10 fribiljetter till varje tävling. 
• Ni köper rätten att placera banderoller eller skyltar i antingen en ”hel kurva” eller vid ett hopp 

som ger stor exponering. 
• Firmanamnet med i Guldsponsorbannern på vår hemsida. 
• Ni har stor plats (storlek 2) i programblad. 
• Ni bjuder in upp till tio personer som vi arrangerar aktivitet ute på banan för, exempelvis 

anställda eller kunder. Aktiviteten kan förslagsvis vara lite grillning och prova crosscart. Om 
tiden passar så kan vi köra ett litet motardrace. 



Programblad: 
Storlek 1 innebär en halv sida i programblad av storlek A5 
Storlek 2 innebär en hel sida i programblad. 
 

Infartstavla: 
Vid infarten till banan kommer en stor tavla med rubriken ”Vi sponsrar Örebro motardbana” finnas med 
namnen på alla företag som hjälper oss. Tavlan är uppbyggd av ett antal mindre skyltar. Varje skylt är 
av storleken 80x30 cm. Ni får en skylt tillsänd Er som Ni kan sätta en dekal eller liknande på som Vi 
sedan monterar. 
 

Flerårsavtal: 
Avtal som tecknas 2005 löper över två år. Detta för att banan kommer utökas även under 2006 och Vi 
vill att Ni ska få valuta för Era pengar. Vidare säkerställer Ni då att inte drabbas av ev. prishöjningar 
2006 då ett SM-lopp planeras. 
 

Separata reklamplatser och avtal 
• Köp reklamplats för firmanamn m.m. på parkeringsbiljetter, kostar tillverkningskostnaden för 

biljetterna. 
• Köp rätten till namnet till enskilda tävlingar eller som årligen återkommande tävlingsnamn. 

(pris och hantering?) 
• Hör av Er om Ni har något speciellt önskemål om plats/funktion så kontrollerar vi säkerheten  

och övriga förutsättningar och återkommer med besked om möjlighet och pris. 
• Egna förslag och idéer… 
 

Villkor 
Rätten till reklamplats i terrängen inkluderar inte kostnader för skylt/banderoll eller speciella 
monteringskostnader. Skyltar m.m. framställs lämpligen till bra pris med hjälp av vår samarbetspartner 
enligt kravspecifikation som tas fram i samråd med representant från klubben. Ingen egen kompetens 
eller arbete från sponsor är nödvändig! 
Har Ni redan lämpliga banderoller eller liknande är de självfallet tillåtna att sätta upp, i samråd med 
representant från klubben. 
 

Reklamskatt: 
Reklamskatt tillkommer på samtliga avtal 
 
 
 
 
 
Från oss alla till Er vill vi redan nu tacka för Er medverkan! 
Teknis Motor Club genom Supermotardsektionen  
 
 
Kontaktpersoner Supermotard 
Mail: tmc@ebox.tninet.se (ange motard som 
ämne) 
Jonas Hoff, 
tel: 070 – 6472272 
 
Joakim Danielsson,  
tel: 070 – 5857066  
mail: supermoto@husaberg.net 

Kontakt Teknis MC 
Teknis Motor Club 
Markgatan 28 A 
703 55 Örebro 
e-post: tmc@ebox.tninet.se
Tel: 019-18 86 53  
Fax: 019-18 86 55  
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