*Covid-19 - Vi följer händelseutvecklingen och hoppas fortfarande kunna genomföra evenemanget.
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OFFICIELL PARTNERINBJUDAN
WORLD CUP
VOLT HOCKEY
GÄVLE 2020 - Gavlehov

9-11 oktober 2020 Gävle

Varmt välkommen Jll World Cup Volt Hockey
2020
World Cup Volt Hockey är en internaEonell elhockey-turnering, med ambiEon aH
erbjuda världens bästa inoﬃciella evenemang inom målgruppen med ”world cup”
status. Som en del i Gästriklands Innebandyförbunds och Gävleborgs
ParasporQörbunds satsning aH behålla så många som möjligt inom idroHen med så
bra kvalité som möjligt är Elhockeyn en av akEviteterna som skall leda Ell målet aH
öka antalet kvalitaEva friEdsakEviteter för en målgrupp där utbudet i många fall
kan vara begränsat. I CSR-arbetet #InnebandyForAll samverkar ﬂera vikEga aktörer
om aH få så många i rörelse som möjligt. Genom aH genomföra World Cup Volt
Hockey, ﬂaggskeppet för Elhockyn/Elinnebandyn är målsäHningen aH visa upp
idroHen, öka forumet och synligheten för idroHen med det deﬁniEva långsikEg
målet få så många inkluderande i idroHen som möjligt.
Våren 2019 saHes idéspadarna för den första upplagan av World Cup Volt Hockey,
och vi är stolta aH Ellsammans kunna presentera en turnering i världsklass i ﬂera
klasser. Utan alla samarbetsaktörer hade inte deHa varit möjligt.
IniEalt erbjuds fyra klasser om totalt 32 lag. Med lag från andra sidan atlanten,
nämligen Kanada kommer turneringen förhoppningsvis bli rikEgt hä\ig. Tillsammans med de
övriga naEonerna i Europa, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige kommer turneringen vara
världsunik och för första gången sammanstråla alla, så viH vi vet, engagerade naEoner.
Turneringen har stora ambiEoner om en ordentlig utbredning över Ed.
Medarrangörer: Gävleborgs ParasporQörbund, KF Heros, Gävle
Kommun
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Inbjudan Jll World Cup Volt Hockey 2020
Varmt välkommen Ell Världens mest välkomnande, inkluderande och nyskapande
turnering.
Turneringen där du har allt samlat på eH ställe, Gavlehov i Gävle, som inhyser allt
en sportanläggning kan tänkas.
Elhockey när det är som bäst, i yppersta världsklass i en av Sveriges
mest modernaste sportanläggningar där vi nu stolt hälsar er hjärtligt
välkommen Ell World Cup Volt Hockey 2020.
Datum: 9-11 oktober Gavlehov Arena by och Gävle
Adressen Ell Gavlehov är: Gavlehovsvägen 19.
*Turneringen kommer spelas 2-4 i klasser (e\er svårighetsgrad), varje klass
erbjuder totalt åHa lag, med två grupper i varje klass där samtliga lag avancerar Ell
både A och B slutspel. Tävlingsledningen förbehåller sig räHen aH placera lagen i
de olika divisionerna uEfrån kvalitet och Edigare meriter samt aH vid behov
begränsa antalet deltagande lag för aH försöka möjliggöra minst 6 matcher för alla
lag.
*Vinnande lag samt andrapris Elldelas pokaler. Samtliga deltagare erhåller
deltagarplakeH
*Föreningar Ellåts delta med ﬂera lag i samma klass. Men spelare får endast delta i
eH lag per förening.
*Spelas enligt internaEonell regelbok.
Domare och funkJonärer - samtliga domare och funkEonärer EllsäHs av
arrangören
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Partnerpaket World Cup Volt Hockey
DiW bidrag är avgörande - För aH kunna göra World Cup Volt Hockey i den klass
evenemanget förtjänar möjligt behöver vi ert stöd.
Det långsik,ga målet med World Cup Volt Hockey är a; visa upp idro;en och
stärka ﬂer föreningar och ini,a,vtagare inom verksamheten för personer med
funk,onsnedsä;ning. Slutmålet är a; ak,viteterna skall bli ﬂer och bä;re.
Stöd World Cup Volt Hockey

Officiell
Huvudpartner
100.000 SEK
2 platser
- Exponera ditt företag som en av våra
två huvudpartners, fri utställningsyta
och plattformar runt entrétorg.
- Arenareklam och dressing som
huvudpartner, jumbo/LED skärm
- Logotype på officiell t-shirt som
huvudpartner
- Logotype på samtliga officiella flyers,
brands etc som huvudpartner
- Lunch med landshövdingen av Gävle
- 2 dubbelrum mellan lördag och
söndag att disponera fritt.
- Diplom i A3
- Banner på hemsida wcvh.se
- 2 helsidor sida matchprogram att
exponera fritt
- 50 fribiljetter och 20 matbiljetter

Officiell
Plansponsor
20.000 SEK
4 platser
- Exponera ditt företag med en av våra
fyra planer, fri utställningsyta och
plattformar runt planen.
- Logotype på officiell t-shirt
- Logotype på samtliga officiella flyers,
brands etc
- Lunch med landshövdingen av Gävle
- Diplom i A3
- Banner på hemsida wcvh.se
- 1 helsida sida matchprogram att
exponera fritt
- 20 fribiljetter och 10 matbiljetter

*Priserna är exkluderat ev tryckkostnader och reklamskatt.

Intresse eller frågor: info@wcvh.se.

Officiell
Lagsponsor
5.000 SEK
32 platser
- Exponera ditt företag ihop med ett
av tuneringens lag - möjlighet till
fotografering samt bilder till webb/
tryck.
- Diplom i A3
- Banner på hemsida wcvh.se
- Tackannons 1/3 sida matchprogram
- 10 fribiljetter

Mer info besök vår hemsida: hHp://wcvh.se/bli-partner

Tack för diW ovärderliga stöd Jll World Cup Volt Hockey i Gävle 2020!

