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Eskilstuna City FK i korthet
Eskilstuna City FK Elit
Vårt representationslag i division 2 södra Svealand 
är ett ungt och lovande gäng med en stor andel 
egna produkter som kommit fram genom vår ung-
domsverksamhet. Vi fortsätter att satsa långsiktigt 
mot eliten genom att utbilda fler kvalitetsspelare i 
vår egen akademi.

U19 & U17
Våra juniorlag som presenterat fina resultat under 
året kommer även 2016 att spela i landets näst 
högsta serie, Division 1.
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SEF (Svensk Elitfotboll)
Citys ungdomsverksamhet är certifierad av SEF som 
endast en av fyra division 2 föreningar i hela landet. 
Det ger oss många fina möjligheter att fortsätta vår 
ständiga vilja att utvecklas till en bättre fotbollsför-
ening. 

Ungdom
Ungdomsverksamheten är hjärtat i föreningen. Vi 
har drygt 500 aktiva spelare från 5 till 19 år. 2015 
hade vi 22 lag verksamma i seriespel med fina fram-
gångar, bland annat seriesegrar för P13, P14 i två 
serier, P15 och P16.

Citys sociala engagemang
Vid sidan av vår ordinarie verksamhet har vi flera 
projekt för integration, fotboll för flyktingar och fot-
boll för boende i våra närområden på helgkvällarna, 
för att erbjuda ett alternativ till att hänga på stan. Vi 
är också certifierade av kommunen för vårt arbete 
för integration och jämställdhet och mot droger. 



Matchvärd
Matchprogrammet framsidan
Matchannonsen lokaltidningarna
Posters på stan
10 fribiljetter
Presentation av speaker
Möjlighet att profilera företaget utanför entrén 
före match och på arenan under matchen

Marknadsplatser

Arenareklam
Tunavallen 0,9 x 3-6 meter
Årby IP 0,9 x 3-6 meter

Sponsormatchen
Sponsorerna bjuder på fri entré vid en 
hemmamatch. 

Matchprogram
Logotyp i matchprogrammet hela säsongen

Cuper
Parken Zoo Cup 29-30 juni
KurirenBollen 22-23 maj

Webben
www.eskilstuna city.se
www.laget.se/eskilstunacityfk
www.016fotboll.se
Facebook
Instagram
Twitter

Matchboll
Matchprogrammet mittuppslag
Matchannonsen lokaltidningarna
Posters på stan
Presentation av speaker

Spelardräkter
Matchtröja A-lag
Tröja fram
Tröja bak Övre/nedre
Tröja ärm H/V
Tröja sida H/V
Shorts fram H/V
Shorts bak H/V
Träningsoverall
Tränings t-shirt
Uppvärmnings t-shirt

Flagga
Flagga på Tunavallen hela matchdagen

Sponsormiddag
Två tillfällen under året att träffa andra sponsorer

1907-Klubben
Namnet på hemsida, laget.se, och tavla på 
Årby IP samt säsongskort.

Övrigt
Företagsfotboll
Citygolfen
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Stötta City genom andra insatser

Köp din sportutrustning och profilkläder av oss! Bemanna ditt företag och sponsra City!

Koppla ditt spelkort till City och se till att vi 
får en större del av kakan.

Köp lotter med chans på fina priser och 
stötta din förening samtidigt

Prenumerera på Bingolotter och ange 
Eskilstuna City som din förening.

Hjälp oss att hjälpa barn och unga som 
inte kommer in i vår idrottsgemenskap 

på grund av ekonomiska hinder.

Kontaktuppgifter marknad: 
Niklas Karlsson 070-746 78 78, marknad@eskilstunacity.se

Adress: Eskilstuna City FK, Årby IP Årbygatan 4, 63344 Eskilstuna


