Sundsvall Baseboll och Softboll club Mosquitoes
Sundsvall Baseboll och Softboll club Mosquitoes bedriver en verksamhet som genomsyras av acceptans
och samhörighet. Hos oss är alla välkomna och ingen sorteras bort i ålderskategorier. I vår verksamhet
tränar killar och tjejer tillsammans i de yngre åldersgrupperna. Allt vi gör utgår från gemenskap och vi
strävar efter att utveckla varje individ, efter dess förmåga och vilja, sportsligt men inte minst socialt.
Respekt och hänsyn är egenskaper vi utvecklar hos både spelare och ledare.
Föreningen som grundades 1977, har fostrat många spelare inom baseboll och softboll. Det har resulterat i
spel i landslag på u15-, u18- och A-lagsnivå och flera av killarna och tjejerna har valt att gå vidare till
idrottsgymnasium och collage i USA.
Vi har en träningsanläggning i Kubenområdet med softbollplan, basebollplan och en egen träningshall som
möjliggör träning alla årstider.

Sponsring
All typ av sponsring är värdefull för oss, såväl pengar som hjälp med varor/tjänster. Nedan har vi förslag på
olika sponsringsalternativ.
1.977 SEK

Medlemskap i Mosquitoes 1977-klubb. Företagets namn i programblad för
hemmamatcher, samt företagets namn på Mosquitoes hemsida

5.000 SEK

Plats för reklamskylt vid någon av planerna (företaget står för kostnad av skylt).
Företagets logga på Mosquitoes hemsida, samt företagets logga i programbladet
för föreningens hemmamatcher

10.000 SEK

Plats för reklamskylt vid någon av planerna (företaget står för kostnad av skylt).
Företagets logga på Mosquitoes hemsida, samt annons (halv A5) i
programbladet för föreningens hemmamatcher. Ljudreklam vid varje
hemmamatch i elitserien.

Kontakta oss för ett förslag för just ditt företag!
Sponsorgruppen kontaktuppgifter:
Mail: info@mosquitoes.se
Jonas Jerfsten, 070 – 812 33 36

Företagsaktiviteter
I vår fina träningshall har vi utrustning och förutsättningar för att träna baseboll och softboll året runt. Vi
har konferensrum, kök och utrymme för att umgås och äta.

Testa att slå en baseboll eller softboll som om du vore en spelare i världseliten
Vi har pitchingmaskiner som kan kasta en boll upp till 100 mph, samma hastighet
som de kastar en boll i världens högsta liga, Major League Baseball. Vill ni testa
hur det känns att spela baseboll eller softboll som världseliten, då är denna
aktivitet något för er!
• 2 timmar slagbur i hallen med instruktörer och utrustning
• Max 20 personer
• Pris: 3000 SEK

Samla ditt företag och spela en basebollmatch tillsammans
När våra planer är spelbara erbjuder vi ert företag att
komma till oss och prova på att spela en match i en
av världens största sporter.
•
•
•
•

1,5 timmes match med instruktörer och
utrustning
1 timmes slagbur i hallen med instruktörer
och utrustning
Tillgång till hallen om ni vill ha möte
och/eller äta mat i anslutning till
aktiviteten
Pris: 5000 SEK

Kontakta oss för ett förslag för just ditt företag!
Sponsorgruppen kontaktuppgifter:
Mail: info@mosquitoes.se
Jonas Jerfsten, 070 – 812 33 36

