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Sundbyberg elitsatsar på innebandy och bowling
Duvbo IK innebandy och Sundbybergs IK bowling får 100 000 respektive 50 000 kronor av Sundbybergs stad för att stärka sina
elitsatsningar ett år framåt. Med sponsringen blir klubbarnas hemmamatcher gratis för sundbybergare under 18 år, något man
hoppas ska uppmuntra ungas idrottande.

–        Duvbo IK innebandy är redan en elitförening i Sveriges näst största lagidrott, med det här avtalet får vi möjlighet att tävla mot
de andra klubbarna på mer lika villkor. Vi är jätteglada över sponsoravtalet, som vi också tror och hoppas kommer att gynna vår
breddverksamhet, säger Loffe Tormér, ordförande i Duvbo IK.

När nu unga under 18 går in gratis på Duvbos hemmamatcher i Löthallen hoppas man på ett rejält publikuppsving, detsamma
gäller i Sundbybergs bowlinghall. Ordförande i Sundbybergs IK, Annika Kilander:

–        Vi är väldigt tacksamma för avtalet med Sundbybergs stad och ser fram emot ett givande samarbete. Vi hoppas kunna
engagera Sundbybergs ungdomar i bowlingen – en sport som faktiskt alla kan utöva – och att vi samtidigt får bättre möjligheter att
hävda oss i konkurrensen mot de duktiga lag som finns i Sverige.

Klubbarna har sedan en tid tillbaka uppvaktat kommunen med förslag till sponsorlösningar.

–        Det är flera faktorer som gör att vi nu nappar på detta. Framgångarna för de här båda lagen har hållit i sig, det är roligt att se.
När andra kommuner skär ner på fritids- och idrottssatsningar känns det kul att vi i Sundbyberg kan uppmuntra unga att röra på sig
och idrotta. Förhoppningsvis kan elitidrott på hemmaplan bidra till ett ökat intresse, säger kommunstyrelsens ordförande, Jonas
Nygren (S).

För mer information, kontakta:
Loffe Tormér, ordf. Duvbo IK innebandy, 070–269 48 95, loffe.tormer@outlook.com
Annika Kilander, ordf. Sundbybergs IK bowling, 070–314 66 46, ak@bgmidrottspriser.se
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande, 08–706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 42 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst!


