
 

 

 

 

 

Du eller ditt företag är varmt välkomna som medlem i 1936-klubben. 

Vår förhoppning är att ni ska finna medlemskapet positivt och givande på flera olika sätt. Som medlem i 

1936-klubben bidrar ni till vårt arbete med att skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna 

växa som förening och utveckla vår ungdomsverksamhet. Medlemskap i klubben kostar 1936/2936 kronor.  

 

1936 Klubben Pris 1936kr (reklamskatt tillkommer med 85kr)  

• Ett unikt klistermärke som visar ert medlemskap i 1936-klubben.  

• 4 st entrebiljetter till valfri seriematch under elitserien 2014.  

• 4 st fika biljetter (kaffe/dricka och smörgås)  

• Ert företagsnamn presenterat på särskild tavla i Ica Maxi Arena.  

• Ert företagsnamn presenterat på www.Indianerna.nu   

• inbjudan till träff med tränare och representanter från Indianerna Speedway.  

 

1936 Klubben GULD Pris 2936kr (reklamskatt tillkommer med kr 110kr) 

• Ett unikt klistermärke som visar ert medlemskap i 1936-klubben.  

• 6 st entrebiljetter inkl sittplatsbiljetter till valfri seriematch under elitserien 2014.  

• 6 st fika biljetter (kaffe/dricka och smörgås)  

• Ert företags logga presenterat på särskild tavla i Ica Maxi Arena.  

• Ert företags logga på www.Indianerna.nu   

• inbjudan till träff med tränare och representanter från Indianerna Speedway. 

Har ni valt GULD måste ni bokas era sittplatsbiljetter på tfn 0582-136 90 senast 5 dagar innan match.  

 

Er logga måste skickas i eps eller annat högupplöst format senast den 31/3 2014 till: 

andreas@sponsorkonsulterna.se annars kommer ert företagsnamn i stor text istället på er loggplats. 

 

Passa på att köp till ett biljettpaket om 10 biljetter till ett reducerat pris som gäller valfria matcher under 

säsongen. Pris 1500kr (ord 1700kr) 

 

 

Vår samarbetspartner, Sponsorkonsulterna skickar ut detta brev, redovisardirekt till indianerna speedway 

när betalning skett och då är ni fullvärdiga ”1936 medlemmar”. Indianerna speedway vill än en gång rikta 

ett stort tack till dig och ditt företag för ert medlemskap i 1936 klubben och samtidigt hälsa er välkomna 

till ICA Maxi Arena. 


