
Välkommen till

LINKÖPINGLINKÖPING  FCFC
Damfotboll i världsklass



Linköping FC är en av Sveriges främsta 
klubbar inom damelit fotboll. Vi vill 
leverera damfotboll i världsklass.  
 För att kunna leva upp till det krävs 
mer än ett elitlag. Vi förbereder unga 
 talanger för elitspel, är förebilder för 
unga och vill påverka och vara med 
och skapa ett bättre samhälle där  
allas lika värde är en självklarhet.

ELIT
LFC AKADEMI

LFC FADDER-AKADEMI ALLA
S LIK

A VÄRDE

Om Linköping FC
LFC har 3 lag varav ett representationslag som 
spelar i högsta serien OBOS Damallsvenskan och 
två Akademilag som spelar i SM-serierna för F17 
och F19.

 LFC är ursprunget från BK Kenty. 1998 spelade 
BK Kenty i Damallsvenskan för första  gången. 
År 2000 delades fotbollsverksamheten upp 
mellan herrar och damer och den senare 
 organiserades renodlat i BK Kenty DFF. Under 
sommaren 2003 startade planerna för att bilda LFC,  
vilket formellt togs på ett årsmöte 4 november.

Flera världsstjärnor och landslagsspelare har utvecklats och fått sitt genombrott i klubben. 
Nilla Fischer, Pernille Harder, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson, Fridolina Rolfö, Kosovare 
Asllani & Charlotte Rohlin för att nämna några.

Från säsongen 2004 har vi spelat i högsta divisionen som numera  
heter OBOS Dam allsvenskan och har blivit en av de ledande damfotbollsföreningarna  
i Sverige med flera SM- titlar i ligan och i Svenska Cupen.
•  SM Guld: 2009, 2016 & 2017.
• Vinnare Svenska Cupen: 2006, 2008, 2009, 2014 & 2015.
• Vinnare Supercupen: 2009 & 2010.
• Kvartsfinal i UEFA Women´s Champions League: 2010/2011, 2014/2015 & 2017/2018.

Bollen är i rullning 
TILLSAMMANS SÄTTER VI DEN I MÅL!



F19

F17F17

LFC Akademi
- vår ungdomsverksamhet
Det är i vår ungdomsverksamhet som resan börjar för många på allvar, 
där spelarna förbereds för att ta sista steget upp i eliten. Som samar-
betspartner till LFC Akademi bidrar du till att fler tjejer får möjlighet att 
nå sina drömmar! Förutom att du som partner är med och bidrar till allas 
lika värde och att skapa morgondagens stjärnor ingår detta:
• Logotyp på LFCs hemsida under LFC Akademi.
•  Logotyp på storbildsskärmen vid alla hemmamatcher i  

OBOS Damallsvenskan. 
• Företagspresentation på LFCs sociala medier flera gånger under året.

Förutom detta erhåller ni ett exklusivt diplom som är signerat av vår 
lagkapten för representationslaget och vår klubbdirektör. 

Utöka din synlighet genom att marknadsföra er på våra Akademilags 
 träningskläder och matchdress!



Våra erbjudanden I OBOS DAMALLSVENSKAN

Match & arenakommunikation

STJÄRNREKLAM
Detta ingår:
•  Logotyp på Representationslagets 

matchdress.
•  Logotyp på LFCs hemsida.
•  Företagspresentation på LFCs sociala  

medier av LFCs spelare.
•  Använda bilder på LFC-spelare i marknads-

föringssyfte.

MATCHVÄRD
Detta ingår:
•  Logotyp i matchannons i Linköpings största 

tidningar Linköpingsposten och Corren.
•  Logotyp i matchprogrammet.
•  Logotyp på storbildsskärmen.

Utöka ditt matchvärdskap genom att bjuda 
med dina anställda eller kunder och gör 
matchen till en riktig fotbollsfest.

LOGEEVENEMANG
Detta ingår:
•  Upplev vårt lag på plats, känn atmosfären. 
•  Exklusiv genomgång av tränaren inför 

matchen. 

•  Bjud med kunder eller anställda på en 
härlig fotbollsfest i en loge på arenan.

• Förtäring.

STORBILDSSKÄRMEN
Detta ingår:
•  Logotyp alternativt reklamfilm på storbilds-

skärmen.

FAST ARENAEXPONERING  
LINKÖPING ARENA
Detta ingår:
•  Logotyp på skylt fastsatt på långsidan alter-

nativt kortsidan runt planen. 
   Mått: tre alternativt fem meter bred.

MATCHBOLL
Detta ingår:
•  Logotyp i matchprogrammet.
• Speakerreklam.

STOL MED FÖRETAGSNAMN
Detta ingår:
• Logotyp på läktarstolarna.

Vi spelar våra hemmamatcher på Linköping Arena. 
En modern arena som byggdes 2013 med publik
kapacitet för 8298 åskådare. Våra matcher har stor 
räckvidd genom TV, Press och Webbsändningar. 
Vi skräddarsyr en bra marknadsföring som passar 
just ditt företag.



Ledarskap, teambuilding  
och inspiration  
– Föreläsning eller workshop

Ta chansen att ta del av våra tränares ledarkunskaper och 
erfarenheter. Eller varför inte lär känna våra spelare 
bättre och hör vad som händer bakom kulisserna på ett 
landslagsläger eller vad är det som krävs av en fotbolls-
spelare för att nå högsta nivå. 
Vi skräddarsyr en föreläsning just för ert företag!

LFC SUPPORTER
Som LFC Supporter är ni med för att enbart 
stödja vår förening. Ert företagsnamn står på 
hemsidan under LFC Företagssupporters. 

Avtalsvillkor: Varje år förnyas ert företags supporterskap 
om ni inte säger till att ni vill att det ska upphöra.

PUBLIKKRONAN
Ditt företag är med och bidrar till att vi kan 
bjuda publiken på fri entrée vid utvald match  
i OBOS Damallsvenskan.

En bra goodwillprodukt med tillhörande 
marknadsföringspaket!

Detta ingår:
• Logotyp i matchannons i Corren.
• Logotyp i matchprogrammet. 
• Logotyp på storbildsskärmen.
•  Speakerreklam.
• Företagsnamn på LFCs Facebooksida.



Fadderakademin 
Som partner till Fadderakademin medverkar du till ett viktigt 
arbete som ger glädje och  framtidshopp till unga tjejer så att 
de fortsätter att idrotta och spela fotboll.

Vi är förebilder  
via Fadderakademin 
Linköping FC startade 2014 ett  fadderprojekt 
tillsammans med  Linköpings Kommun och 
Öster götlands FF. Detta är ett fadder- och 
förebildsprojekt. Projektet har resulterat i 
fler tjejlag och ökat antal spelare i Linköping 
med hela 32,5% sedan starten 2014. Fadder-
akademin innefattar att spelarna i LFC är 
faddrar till alla flicklag i Linköpings Kommun. 
Spelarna från Linköping FC besöker flicklagen 
på deras hemmaplan för att hålla i träningen, 
inspirera, sprida glädje och uppmuntra flick-
orna till  fortsatt spela fotboll samt att vara 
bra förebilder för unga fotbolls spelande 
tjejer. Vi besöker ca 100 flicklag varje år. 

LFC Night
En aktivitet inom ramen för  
Fadder akademin är ”LFC Night”. 

LFC Night arrangeras en gång på våren och en 
gång på hösten där vi bjuder in alla spelare i 
Östergötland till en fantastisk fotbollskväll 
och man får möjlighet att ha Linköping FCs 
OBOS Damallsvenska spelare som tränare för 
en kväll, samtidigt som lagens ledare får en 
inspirerande utbildning av LFCs  tränare för 
vårt representationslag.



Allas lika värde 
Vi vill ha ett samhälle där alla har samma förutsättningar att 
lyckas och där allas lika värde är en självklarhet. Men det är 
en lång väg kvar, inom fotbollen och utanför. 

Vi engagerar oss på det sätt vi kan bäst – med fotbollen som 
plattform. Genom vår fadderverksamhet är våra spelare och 
ledare viktiga förebilder för unga fotbollstjejer och lokala 
föreningar runt om i Linköping. 

Och vi vill göra mer för fler. Det gör vi bland annat genom 
samarbete med Stadsmissionen, deltar i olika externa evene-
mang och initiativ där allas lika värde står på agendan samt 
deltar i samtal och diskussioner på högre nivå för att driva 
fotbollen åt rätt håll.

Bli stolt partner 
till LFC:s Fadderakademi

”LFC är en lokal idrottsstolthet som vi är otroligt glada att få 
samarbeta med. De står för viktiga och grund läggande värde-
ringar samt bidrar till mycket positivt för oss som lever och 
verkar i Östergötland. Vi anser att alla ska få idrotta på lika 
villkor, oavsett kön, men  damidrotten ges inte samma förut-
sättningar. Här har näringslivet möjligheten att göra stor 
skillnad genom fördelningen av sponsringsmedel.” 
Ewa Lindholtz, Länsförsäkringar Östgöta

Ni marknadsförs med övriga partners:
• På sociala medier vid flera tillfällen.
•  På storbildsskärmen vid alla hemmamatcher i  

OBOS Damallsvenskan. 
• På LFCs hemsida under Fadderakademin.
• I en annons en gång per år i Corren.
Förutom detta erhåller ni ett exklusivt diplom som är signerat av vår 
lagkapten för representationslaget och vår klubbdirektör. 

Vi är stolta över att ha Länsförsäkringar Östgöta som samarbetspartner. 
Länsförsäkringar Östgöta är FairPay silver-certifierade, ett viktigt steg i 
målet om jämställd sponsring. Här beskriver Ewa Lindholtz, sponsrings-
ansvarig Länsförsäkringar Östgöta, vårt samarbete.



Välkomna till att marknadsföra er på stora  
som små arenor, bidra till glädje och ett bättre  

samhälle, vara med och skapa förebilder och utveckla 
unga tjejer till att bli morgondagens stjärnor! 

Bli partner till Linköping FC

Linköping Football Club
Kallerstads Allé 3   |   582 78 Linköping

Tel: 073 – 516 00 56   |   info@linkopingfc.com

Kontakta oss

www.linkopingfc.com


