
Ekerö MTB
Sponsorserbjudande



Vilka är vi?

Under våren 2021 startades föreningen Ekerö MTB med 
syftet att återskapa Ekerö Bike Park och främja all form av 
MTB-utövande på Mälaröarna.
Vi jobbar aktivt med:

- Downhill i och kring Ekebyhovsbacken
- Teknikpark för yngre cyklister. Påbörjad hösten 2021
- Med hjälp av Bonava bygger vi led för stigcykling

Övre bilden, nya berms i leden DH-Race
Nedre bilden, parken 2010 (Jesper Molin)



Plan och framtidsmål - Downhill

Det absolut största argumentet att bygga en ny Bike Park 
koncentrerad till Ekebyhovsbacken är tillgången till 
anläggningen. Parkering, toaletter och inte minst liftarna. 
Det är också här vi hittar mest höjdmeter att cykla på.

Det finns redan idag flera DH-spår, några gamla som 
restaurerats men också nya leder är under utveckling.

Långsiktigt har föreningen en plan i området som 
kommer att göra det mycket attraktivt som MTB-hub i 
Stockholm. Det finns enorm potential på både östra och 
södra sidan samt fortsatt förädling i pistområdet.

Övre bilden, Ekerö DH-Flow
Nedre bilden, Ekerö DH-Race anno 2007



Plan och framtidsmål - Stigcykling

Stigcykling (Cross Country) är den gren av MTB som har absolut 
flest utövare. Det är också den del av MTB som är mest tillgänglig 
då allemansrätten gör att vi alla kan cykla på stigar.

Med starkt stöd från markägaren Bonava utvecklar vi nu leder i 
anslutning till Ekebyhovsbacken. Vi bygger hinder, features, för att 
locka cyklister att följa den led som förvaltas av Ekerö MTB.

Spåren utvecklas i områden där vandring, ridning och löpning inte 
står i konflikt med varandra.



Plan och framtidsmål - Teknikpark

Teknikparker och i förlängningen en dirt-bana för 
MTB/BMX är extremt populärt bland barn och ett av de 
bästa sätten att träna upp balans och känslan för MTB.

Föreningen har påbörjat en park i bredvid Ekebyhovs-
backen under hösten 2021. Den långsiktiga planen är att 
bygga ut parken och göra den successivt mer avancerad.

Övre bilden, bygget av teknikbanan pågår!
Nedersta bilden, Falun Lugnet teknikbana



Samarbeten

För Ekerö MTB är samarbeten den viktigaste nyckeln till 
en välfungerande verksamhet. Tack vare ett bra 
samarbete med alpina klubben MASK och driftbolaget 
Energy kan vi arbeta i skidanläggningen. Vi har en god 
dialog med Bonava.

Som förening vill vi stödja all form av MTB och underhålla 
spår som är attraktiva för alla. Där är företag och 
markägare i kommunen en viktig pusselbit.

Alla former av samarbeten som gagnar MTB och 
föreningens medlemmar är alltid välkomna.

Vi tycker att det är viktigt att samarbeten syns och lyfter 
upp våra samarbetspartners där det är möjligt. Nya DH-spåret “Skicrossen”.

Blått, barnvänligt



Sponsring

Ekerö MTB söker sponsorer.

Föreningens sponsorer kommer att synas på 
träningskläder, merchandise (supporter), webbsida och 
Facebook. Som huvudsponsor kan ett företag adoptera 
spår.

Ekerö MTB har valt Trimtex som klädleverantör. Grafiken 
sprutas in i textilen och håller så länge plagget lever. 
Trimtex arbetar med återvunnet material och strävar efter 
en hållbar och miljövänlig produktion.

Trimtex Enduro-jersey



*) Träningspass i föreningen och pass med cykelgrupper utanför föreningen. **) klubbmästerskap, prova på, sponsevent, motionslopp etc

Sponsring - exponering

Exponering via Uppskattat antal

Klubbtröjor 150-200 st

Supporter merch (hoodie) 200 st

Sammankomster* 150-200 st

Klubbarrangemang** Minst 4

Reach Facebook-poster Okt -21: 300-1000 per post (7000 boost) 

Reach Facebook-videos 1500-7000 visningar



Sponsringspaket - tryckytor träningskläder
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Sponsringspaket - tryckytor supportkläder
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Sponsringspaket

Erbjudande Storsponsor Mediumsponsor Lättsponsor

Hemsida/media Ja Ja Ja

Supporter/jacka ⅓ fram ¼ övre rygg ⅙ nedre rygg

Träningskläder ⅓ fram ½ sida ⅙ rygg

Adoptera led Ja

Avtalstid 3 år 2 år 2 år

Kostnad per år 19 000 kr 12 000 kr 8 000 kr 



“Adopt a Trail”

Utveckling och underhåll av leder tar tid och för med sig 
en kostnad. Ju mer avancerad spårdragning med objekt 
och släntning (berms), desto mer tid och budget krävs.

Att sponsra en specifik led har lett till att många kända 
MTB-spår har blivit till och lever än idag.

Genom att adoptera en led hjälper ni föreningen att ta 
hand om just den leden. Beroende på vilket spår och vilka 
features som är planerade har de olika budget.

Ert namn på spårskyltar i två års tid med option på 
förlängning. En grov uppskattning är 5000 kr/100 m. Arbete pågår på nya dragningen av DH-Race



Kontaktinformation

Email: ekeromtb@gmail.com

Telefon: 08-4006 4006

Facebook: https://facebook.com/ekerobikepark
Hemsida: https://ekeromtb.se alt https://ekerobikepark.se

För mer ingående diskussion om Ekerö MTB:s verksamhet, 
tveka inte att kontakta oss!

https://facebook.com/ekerobikepark
https://ekeromtb.se
https://ekerobikepark.se

