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BK ASTRIO
ENGAGERAR
Över 750

Fotbollsutövare från fotbollsskola till seniornivå

Över 100

Ideellt aktiva ledare

Över 1000

Medlemmar totalt

300 000

Unika besökare årligen på astrio.nu

30

Ungdomar i integrationsprojekt

300

Barn på sommarläger varje år

BK ASTRIO – SÖNDRUMS STOLTHET
BK Astrios erbjuder verksamhet från fotbollsskola till seniorfotboll och på Söndrums IP
tränar regelbundet över 750 aktiva spelare under ledning av över 100 ideella ledare. Söndrums
IP är hjärtat i föreningen och en miljö som ska präglas av gemenskap, kämpaglöd och
spelglädje.
All barn- och ungdomsverksamhet bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. För oss innebär det
bland annat att ha fokus på varje barns behov och förutsättningar utifrån den utvecklingsnivå
de befinner sig på. Vi är en förening och vårt gemensamma arbete utgår från:
Kamratskap
Vi är en gemenskap där alla behandlas på ett likvärdigt sätt, en förutsättning för att alla ska
må bra, trivas och ha roligt.
Kämpaglöd
Vi strävar alltid efter att göra vårt bästa och med engagemang visar vi för oss själva, våra
lagkamrater och ledare att vi vill lära oss fotboll.
Utbildning
Vi ser väl utbildade ledare, spelare och domare som en förutsättning för en fungerande
verksamhet. Varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina
färdigheter, både individuellt och som lagspelare under åren i BK Astrio.
Dialog
Vi strävar efter ett ärligt och öppet klimat där allas synpunkter, idéer och frågor är välkomna
och viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas.
Jämställdhet
Vi strävar efter att bedriva en jämställd verksamhet. Tillsammans skapar vi en miljö där alla
oavsett kön får samma förutsättningar till att vara sig själva och utvecklas. Att bedriva
jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik föreningsutveckling.
Tillsammans är vi BK Astrio
Tillsammans med våra medlemmar, partners och sponsorer är vi BK Astrio, vi vill att alla ska
känna en stolthet och tillhörighet till föreningen.

Välkommen till BK Astrio.

NYA DRÖMMAR KOMMER TILL LIV PÅ SÖNDRUMS IP.
UPPTÄCK VÅR BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET.
För ett antal år sedan tog BK Astrio ett inriktningsbeslut som idag har blivit en självklarhet i
föreningen och på så sätt en del av vårt varumärke. Inriktningen som beslutades innebar att
föreningen gjorde en stor satsning på sin ungdomsverksamhet för att på så sätt skapa en kultur
där ambitionen är att föreningens herr- och damlag ska bestå av en majoritet egna produkter
från våra egna ungdomsled. Till BK Astrio kommer det barn- och unga från hela Halmstad
och vi gör vårt yttersta för att utveckla dessa. Inte bara till att komma så långt som möjligt i
sin fotbollsutveckling, utan även till att utvecklas utanför fotbollsplanen.
Detta är en självklarhet för Halmstads största fotbollsförening och våra partners har en viktig
roll i hela föreningens utveckling, från fotbollsskolan till seniornivå. Tack vare det
engagemang som våra partners och sponsorer visar så kan vi fortsätta att bedriva och utveckla
vår verksamhet på Söndrums IP.

VI ARBETAR MED BK ASTRIOS UNGDOMAR
Marcelo Farías

Oscar Carlson

Jag är född och uppvuxen i Borås och
jag är 30 år. I juni år 2016 tog jag min
kandidatexamen i idrottsvetenskap med
inriktning idrotts- och motionspsykologi.
Under år 2 utökade jag mitt program och
gick tränarskap med inriktning fotboll,
vilket gjorde att jag idag erhåller UEFA A
licens.

Jag är 23 år gammal och uppvuxen
utanför Norrköping. Jag inledde min resa
i föreningen med en halvtidstjänst i januari
2019 som jag kombinerade med mina
heltidsstudier. I samband med min examen
i juni 2019 så påbörjade jag därmed min
heltidstjänst i föreningen. Jag har en
kandidatexamen i psykologi – inriktning
idrott och motion, samt ett års studier av
fristående kurser inom bland annat
företagsekonomi, arbetsmiljö
projektledning och idrottsjuridik.

Jag har idag en heltidsanställning i
föreningen där jag som
föreningsutvecklare tillsammans med
andra personer ansvarar för olika
föreningsuppdrag. Det kan vara allt från att
utbilda unga ledare till att arbeta fram
spelarutbildningsplaner. Jag har även ett
huvudansvar för föreningens
pojkverksamhet, U15 till och med U21.
Detta innebär att jag har ett tätt samarbete
med berörda tränare och ledare. I dessa led
har vi cirka 80 spelare som vi på olika sätt
strävar efter att utbilda och utveckla på
bästa möjliga vis.
När jag inte arbetar så ser jag till att
spendera tid med nära och kära, träna, resa
och äta god mat! Jag är otroligt tacksam
för att få arbeta med det som jag brinner
för och min förhoppning är att min passion
och mitt engagemang ska bidra till en ännu
mer väl fungerande föreningsverksamhet.

Jag arbetar som kansliansvarig i
föreningen. Som ansvarig för kansliet har
jag flera uppgifter som säkerhetsställer att
föreningens dagliga verksamhet fungerar
som den ska, det är mycket administrativt
arbete som blandas med
föreningsutveckling. Jag har även blivit
involverade alltmer i föreningens
marknadsarbete och ska vara med och
driva det kombinerat med mitt
administrativa jobb. Jag brinner enormt
mycket för organisations- och
verksamhetsutveckling, att jag har fått
möjligheten att arbeta med det i en så stor
och väl fungerande förening känns helt
underbart.

BK ASTRIO I
SAMHÄLLET
BK Astrio arbetar på flera olika sätt för
att medverka till ett mer tryggt, hållbart
och bättre Halmstad.

GLOBALA MÅLEN - 17 MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
BK Astrio har tagit ett inriktningsbeslut om att i sin verksamhet jobba mot de av FN:s
hållbarhetsmål som är relevanta för den ideella verksamheten. Syftet med detta är att
tillsammans med sponsorer och andra intressenter arbeta för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling och verka för att de uppnås till 2030. Målen är relevanta för
medborgare, myndigheter, ideella organisationer och företag. Detta särskilt då näringslivet
lyfts fram som en viktig aktör för måluppfyllnad.

BK Astrio har identifierat följande hållbarhetsmål som relevanta för sin verksamhet:
God hälsa och välbefinnande
BK Astrio ska i sin verksamhet jobba för
god hälsa och välbefinnande för
medlemmar i alla åldrar och även för
samhället runt omkring oss. I vår
verksamhet jobbar vi med att våra barn och
ungdomar, men även övriga intressenter,
ska ta till sig ett hälsosamt och långsiktigt
beteende vad gäller motion och kost. I vår
verksamhet eftersträvar vi en stressfri och
välkomnande miljö för våra barn och
ungdomar.
God utbildning för alla
God utbildning inom alla områden är en
viktig faktor för långsiktig hållbarhet i ett
samhälle och är en grund för ekonomisk
tillväxt. BK Astrio stöttar sina medlemmar
att hitta en bra balans mellan skolarbete
och idrottande. Föreningen har även ett
påbörjat samarbete med Högskolan i
Halmstads akademi för hälsa och välfärd.

Jämställdhet
BK Astrio jobbar med jämställdhet mellan
könen. Att stärka kvinnor och flickor i
detta avseende är en förutsättning för att
lösa fattigdom, ojämlikhet och våld mot
kvinnor. BK Astrios utgångspunkt i
verksamheten är samma möjligheter och
rättigheter för kvinnor och män, samt
flickor och pojkar.
Minskad ojämlikhet
Grunden för ett hållbart samhälle är en
rättvis fördelning av resurser såväl
ekonomiskt och socialt. Globala målens
ledord är ”Leave No One Behind” och
belyser vikten av att verka för ett
inkluderande samhälle. Ett jämlikt
samhälle bygger på principen om allas lika
rättigheter och möjligheter oberoende av
t.ex. kön, etnicitet, religion,
funktionsvariation, ålder och annan
ställning. Jämlikhet minskar risken för
konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverka
samhällsutvecklingen.

Hållbara städer och samhällen
Halmstad växer och växande städer kan
skapa nya möjligheter för ekonomisk
tillväxt men kan också bidra till ökade
sociala klyftor och påfrestningar på
ekosystem. Den snabba och stora
inflyttningen till städer ställer nya krav
som behöver bemötas på ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Hållbar stadsutveckling omfattar bland
annat hållbart byggande och hållbar
planering av bostäder, infrastruktur,
offentliga platser. Inkluderande och
innovativ stadsplanering behövs för att
göra städerna säkra och hållbara för
framtiden. Föreningslivet är en vital del i
morgondagens civiliserade och
gemensamma samhälle.
Fredliga och inkluderande samhällen
BK Astrio jobbar för att förebygga
utanförskap och mobbing samt för allas
lika värde. Vi har exempelvis fotboll för
nyanlända och under år 2020 kommer vi
inleda ett samarbete med Friends.

Tillsammans mot mobbning, kränkningar
och diskriminering skapar vi ett tryggare
samhälle för våra barn. Idrott ska präglas
av glädje, trygghet och gemenskap vilket
gäller alla åldrar och särskilt barn. Vi
håller utbildning med tränare, ledare och
föräldrar vilket leder till ett bredare
engagemang, ökad kunskap och förståelse
samt ett mer hållbart resultat.
Genomförande och globalt partnerskap
Världen är idag mer sammankopplad än
någonsin tidigare och Globala målen kan
bara förverkligas genom partnerskap och
samarbete. Genomförandet av målen
kräver global solidaritet,
kapacitetsutveckling och mobilisering av
ekonomiska resurser Utbyte av kunskap,
expertis, teknik och finansiella resurser är
samtliga viktiga komponenter för att målen
ska nås, i synnerhet för att tillgodose
behoven. Tillsammans med sina partners
vill BK Astrio åstadkomma bra saker och
mål 17 utgör en verktygslåda för hur de
globala målen ska kunna bli verklighet.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja
fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det
här bli verklighet. I alla länder. För alla människor.

SKRIV PÅ FÖR BK ASTRIO
Som partner till BK Astrio får ert företag möjligheten att stärka sitt varumärke med
föreningens mervärden och samtidigt utöka sitt nätverk. I samband med våra matcher erbjuds
ni även bästa förutsättningar för representation och ni kommer nära den lokala fotbollen på
ett unikt sätt.

Massor av företagspartners och vi växer.
Utnyttja möjligheten att vara en del av BK Astrio och vår resa framåt. Idag har vi över 60
företag som partners i olika storlekar och vi siktar alltid på att få Astriofamiljen att växa –
företag som ni kan träffa och bygga ytterligare samarbeten med.

Se och synas.
Fotboll är en av Halmstads största sporter och BK Astrio är Halmstads största förening sett till
antalet aktiva medlemmar där vi har över 750 aktiva spelare från fotbollsskolan upp till
seniornivå och över 100 ideellt engagerade ledare i föreningen. Vår ambition och målbild är
att våra partners ska känna sig som en del av föreningen och vår resa framåt. Som partner får
ert företag möjligheten att synas på en av Halmstads mest besökta idrottsplatser och vår
ambition är att det ska bli en naturlig mötesplats för många företag i Halmstad och en
idrottsplats full av gemenskap, glädje och energi.

Vilket partnerskap passar er bäst?
Beroende på ert företags storlek, mål och ambitioner kan ni välja mellan en rad olika
partnerpaket och lösningar.

BK Astrio är en bra affär

Vilket partnerskap passar dig?

BK Astrio är Halmstads största
fotbollsförening. Föreningen jobbar
också för att bli ett bra nätverk för
affärsmänniskor i regionen med BK
Astrio och fotboll som en gemensam
nämnare. Föreningens nätverk
”Astriofamiljen” är ett etablerat sätt att
knyta kontakter, nätverka och göra
affärer. Skriv på du också, kanske blir
det din bästa affär någonsin.

För att möta dig och dina mål så ställer
vi upp med partnerpaket i olika nivåer.
Dessa partnerpaket är alla flexibla och
det finns möjligheter att anpassa utefter
just dina behov. Se våra fyra olika
baspaket på nästa sida.

BK ASTRIO I SAMHÄLLET
Genom vårt CSR-arbete, ”BK Astrio i samhället” vill vi göra skillnad och dra vårt strå i
stacken för att nå FN:s globala hållbarhets mål. Genom vårt CSR-arbete vill vi även motverka
mobbing, utanförskap i alla dess former och jobba för allas lika värde. Även här kan ert
företag vara med och stötta. Läs mer om föreningens olika CSR-projekt på vår hemsida.

BK ASTRIOS MÅLKLUBB – TILLSAMMANS
MOT CANCER
BK Astrio målklubb – Astrio skänker 10 kr till
barncancerfonden för varje mål som seniorlagen gör
under säsongen. Vi uppmuntrar fler att också stötta
barncancerfonden.

BK ASTRIO – FRIENDS
Tillsammans med stiftelsen Friends utbildar vi våra
barn, ungdomar och föräldrar för att motverka
utanförskap och mobbing.

HÅLLBARHETSPROJEKT – COMMON GOAL
BK Astrio är medlemmar i organisationen Common
Goal vilket innebär att 1 % av föreningens totala
matchintäkter från seniorverksamheten doneras till
organisationens centrala fond. Resurserna från denna
fond fördelas sedan till andra organisationer för att med
fotbollens samlande kraft avancera mot FN:s globala
hållbarhetsmål.

PARTNERTRÄFFAR
BK Astrios ambition är att säsongen 2020 erbjuda våra partners att delta på partnerträffar
uppdelat på tre tillfällen per säsong. Föreningens mål med dessa partnerträffar är att det på
sikt ska bli ett attraktivt nätverk för våra partners, med BK Astrio och den lokala fotbollen
som gemensam nämnare. Vår ambition är också att alla partners som bidrar till vår
verksamhet ska känna en närhet och delaktighet i vad som händer i föreningen, samtidigt som
de själva kan knyta nya kontakter, umgås och diskutera BK Astrio.

PARTNERTRÄFFAR 2020
1. AVSPARK – i mars/april inleder vi säsongen med en kick-off där vi presenterar året
som kommer med bland annat styrelse, herr- och damlagstränare samt organisation
som sedan avslutas med middag.

2.

3.

HALVTID – i mitten av säsongen bjuder vi in till ytterligare en partnerträff för att
följa upp första halvan av säsongen och för att blicka framåt för den avslutande delen.
SLUTSIGNAL – på denna partnerträff avslutar vi och sammanfattar året som varit.
Avslutningsvis presenterar vi kortfattat kommande säsong och eventuella nyheter.

Bild: Hallandsposten

GULDPARTNER
MATCHPAKET
•

4 företagsårskort som ger fritt inträde till vårt herr- och damlags alla hemmamatcher.

PARTNERTRÄFFAR
•
•
•

AVSPARK - två platser till BK Astrios avsparksmiddag, vår årliga kickoff
tillsammans med våra A-lagstränare, styrelse och annan organisation.
HALVTID - en partnerträff under pågående säsong.
SLUTSIGNAL - en träff där vi avslutar och sammanfattar året.

EXPONERING
•
•

•
•
•

Företagets logotyp på vår officiella hemsida www.astrio.nu.
Arenareklam på Söndrums IP.
o A-plan.
o Fältet.
o Parkering.
Presentation på hemsidan och Linkedin
Logotyp i matchprogramblad
Associationsrätt till BK Astrio.

Bild: Mikael Kardell

Pris exklusive reklamskatt och tillverkningskostnader: 15 000 kr.

SILVERPARTNER
MATCHPAKET
•

3 företagsårskort som ger fritt inträde till vårt herr- och damlags alla hemmamatcher.

PARTNERTRÄFFAR
•
•
•

AVSPARK - två platser till BK Astrios avsparksmiddag, vår årliga kickoff
tillsammans med våra A-lagstränare, styrelse och annan organisation.
HALVTID - en partnerträff under pågående säsong.
SLUTSIGNAL - en träff där vi avslutar och sammanfattar året.

EXPONERING
•
•

•
•

Företagets logotyp på vår officiella hemsida www.astrio.nu.
Arenareklam på Söndrums IP.
o Fältet.
o Parkering.
Logotyp i matchprogramblad
Associationsrätt till BK Astrio.

Bild: Mikael Kardell

Pris exklusive reklamskatt och tillverkningskostnader: 10 000 kr.

BRONSPARTNER
MATCHPAKET
•

2 företagsårskort som ger fritt inträde till vårt herr- och damlags alla hemmamatcher

EXPONERING
•

Arenareklam på Söndrums IP.
o Fältet
o Parkeringen

Pris exklusive reklamskatt och tillverkningskostnader: 5000 kr.

KLUBB 1933
Som medlem i Klubb 1933 blir du partner till BK Astrio är på så sätt med och stärker vår
förening. Denna typ av partnerskap ger dig exponering mot vår parkering där alla som är
medlemmar i Klubb 1933 är samlade.
MATCHPAKET
•

1 företagsårskort som ger fritt inträde till vårt herr- och damlags alla hemmamatcher

EXPONERING
•

Arenareklam på Söndrums IP.

Pris exklusive reklamskatt och tillverkningskostnader: 1933 kr.

KONTAKT
OSCAR CARLSON
Kansliansvarig
072-382 43 52
oscar.carlson@astrio.nu
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