CRIME CITY ROLLERS
INFORMATIONSBROSCHYR

BLI VÅR SPONSOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OM ROLLER DERBY

OM ROLLER DERBY 2
VI ÄR CRIME CITY ROLLERS 3
VARFÖR BLI VÅR SAMARBETSPARTNER 4
CRIME CITY ROLLERS PARTNERSKAPSPAKET 5
Foto: Peter Troest

HUR CRIME CITY SYNS OCH HÖRS 6
KOMMANDE BOUTS 6
KONTAKTINFORMATION 7

Vi är Crime City Rollers, en roller derby-förening i Malmö.
Roller derby är en hård och engagerande fullkontaktsport på
rullskridskor som huvudsakligen skapats av och för kvinnor.
Under de senaste åren har sporten nått stor framgång inte bara
i Sverige, utan över hela världen. Den intensiva och actionfyllda
publiksporten gör att våra matcher uppskattas mycket både av
gamla fans och helt nya åskådare. 2011 blev roller derby
registrerat som ny idrott hos Svenska Skridskoförbundet.
Redan redan på 30-talet utvecklades sporten roller derby i USA,
men den har väckts till liv på nytt under 2000-talet i ny tappning.
Mycket kortfattat utövas roller derby genom att två rullskridskolag
möter varandra på en oval bana. Våra matcher kallas för bouts och
består av två 30-minutersperioder. Perioderna är i sin tur indelade
i ﬂera jams som kan vara i upp till två minuter. En spelare i varje
lag jagar poäng genom att varva motståndarlagets spelare, medan
övriga lagkamrater gör allt för att sätta stopp för motståndarens
poängsamlare, men också hjälpa sin egen. Laget med ﬂest poäng
vid matchens slut har vunnit.
Mer information om sporten ﬁnns på länken:
www.youtube.com/watch?v=tETI0-Wt9KQ

Crime City Rollers vs. Copenhagen Roller Derby, Köpenhamn, Maj 2013 (Peter Troest)
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VI ÄR CRIME CITY ROLLERS!
Vår liga Crime City Rollers är en ung förening som bildades i
mars år 2010 och har ända sedan starten haft en explosionsartad
utveckling avseende både engagemang, kompetens och
medlemsantal. Vi är idag nordens största Roller derby-liga och
har cirka 140 medlemmar. Huvuddelen av våra medlemmar är,
till skillnad från många andra idrottsföreningar, kvinnor, men vi har
också aktiva män. En betydande andel av våra medlemmar
är också barn och ungdomar eftersom vi även rymmer
Sveriges första juniorsektion och -lag, bestående av miniorer
i åldern 2-8 år och juniorer i åldern 9-17 år.

Föreningen Crime City Rollers är ansluten till det internationella
förbundet WFTDA; Women’s Flat Track Derby Association.
Förutom alla spelade bouts deltar vi och våra medlemmar
i nätverksträffar och olika internationella bootcamps samt agerar
som gästtränare för att hjälpa nya ligor utvecklas. Crime City Rollers
är också huvudorganisatör för Malmö Roller Derby Festival,
Europas utomhusfestival inom sporten. Festivalen har arrangerats
två år i rad och drar en stor publik från hela Europa.
Crime City Rollers omnämns ﬂitigt i olika massmedier.
Vi uppmärksammas ofta i lokala nyheter men även i nationellt
uppmärksammade reportage. Bland annat dokumentären
Crime City Love som gick på SVT hösten 2013. Vi är även aktiva
i sociala medier såsom facebook och twitter och en streamingkanal
där vi livesänder de viktigaste matcherna.

Crime City Rollers A-lag är bland de allra bästa i Europa. Vi
spelar omkring fem hemmabouts per säsong och varje bout
lockar upp till 800 åskådare. Vi har under det senaste året spelat
en rad internationella bortamatcher i exempelvis Berlin, London,
Paris, Barcelona och Cardiff. Vi har även deltagit i ﬂera europeiska
turneringar där vi som bäst nått femteplats. I juni år 2013 vann vi
SM-silver i historiens första svenska mästerskap i Roller Derby
under Riksidrottsförbundets SM-vecka. Flera av våra spelare har
spelat och spelar för landslaget och representerade Sverige vid den
första världscupen i Toronto i december år 2011. Vi har även
spelare i Danmarks, Finlands, Frankrikes och Norges landslag.
Foto: Peter Troest

Vi är otroligt glada över att föreningens hårda arbete har lönat sig
och att Malmö stad, media och idrottsvärlden har fått upp ögon
för oss. Vi ser fram emot att fortsätta göra bra ifrån oss under
framtida matcher och komma bland de främsta. Vi har dock insett
att vi behöver hitta givande samarbetspartners för att ﬁnansiera vår
verksamhet och fortsätta utvecklas inom sporten.

Crime City Rollers vs. London Rockin Rollers, London, December, 2013
(Foto: John Hesse)
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VARFÖR BLI VÅR
SAMARBETSPARTNER

Crime City Rollers växer snabbt som förening och utvecklas på
många plan. I takt med att medlemsantalet och träningsnivån stiger
ökar också omkostnaderna och vårt ansvar mot medlemmarna.
Vårt mål är att fortsätta erbjuda våra medlemmar möjlighet att
träna och utöva roller derby i en så trygg och inkluderande miljö
som möjligt.
Crime City Rollers är en ideell förening utan anställda, där
medlemmarna själva utför allt arbete. Vi bekostar själva utrustning,
matchkläder, hallhyra, träningsläger och resor till och från matcher
exempelvis. För att kunna utveckla föreningen och sporten på bästa
sätt söker vi nu sponsorer som kan hjälpa oss att förverkliga våra
drömmar och fortsätta utvecklas inom den sport som vi älskar.

Crime City Rollers strävar efter social och ekonomisk hållbarhet
och hoppas kunna bygga långsiktiga relationer med sponsorer
som delar vår värdegrund. Vi vill gärna samarbeta med företag och
organisationer som vill främja social inkludering och som tar ansvar
för vår gemensamma miljö. Vi vill också att våra samarbetspartners
ska sätta stolthet i att stödja just roller derby, en sport som
huvudsakligen attraherar, utövas och utformats av starka
idrottskvinnor. Många unga ﬂickor väljer att sluta föreningsidrotta
under tonåren, men genom roller derby kan unga kvinnor erbjudas
positiva kvinnliga förebilder och en självklar plats i idrottsvärlden.
Vår ambition med samarbetet är att både vi och ni ska få ut
något av partnerskapet. Ni hjälper oss att nå nya framgångar
och vi kan samtidigt erbjuda ert varumärke bred publicitet
i olika forum, inte bara lokalt i Malmö och Sverige utan
även internationellt.

Crime City Rollers juniorverksamhet (Thomas Pihl)

Crime City Rollers juniorer (Foto: Thomas Pihl)
Malmö Roller Derby Festival 2013
(Foto: Marko Niemelä)
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CRIME CITY ROLLERS PARTNERSKAPSPAKET
REGNBÅGSPARTNERSKAP

LILA PARTNERSKAP

Vad vi önskar*:

Vad vi önskar*:

• Finansiering av boutﬁts eller utrustning för CCR travel team (A- och B-lag)
• Finansiering av resekostnader för CCR travel team, minimum 50%
• Finansiering för coach för CCR travel team
• Tillhandahållande av träningslokal för CCR
• Finansiering av tränings- eller boutlokal

• Rabatt på varor eller tjänster, minimum 25%
• Delﬁnansiering av resekostnader och/eller lokalhyra
• Finansiering av boutﬁts eller utrustning

Vad vi erbjuder er:
• Annonsplats/banner och logotyp på CCR:s hemsida
• Annonsplats och logotyp i boutprogram
• Möjlighet att trycka kuponger i boutprogram
• Fem boutbiljetter med reserverade VIP-platser inför varje hemmabout**
• Möjlighet att sätta upp egen vepa under bout
• Möjlighet att dela ut ﬂyers under våra bouts
• Bli omnämnd av kommentator vid minst tre tillfällen per bout
• Logotyp på poängtavla under halvlek vid bout
• Tillgång till bord/bås/stånd för marknadsföring eller försäljning
i samband med bout
• Omnämnande på CCRs facebook sida i samband med evenemang

GULT PARTNERSKAP
Vad vi önskar:
• Rabatt på varor eller tjänster, minimum 10%
Vad vi erbjuder er:
• Logotyp på CCR:s hemsida
• Logotyp i boutprogram
• Bli omnämnd av kommentator vid minst ett tillfälle per bout

Vad vi erbjuder er:
• Logotyp på CCR:s hemsida
• Annonsplats och logotyp i boutprogram
• Möjlighet att trycka kuponger i boutprogram
• Två boutbiljetter med reserverade VIP-platser inför varje
hemmabout*
• Möjlighet att dela ut ﬂyers under våra bout
• Bli omnämnd av kommentator vid minst tre tillfällen per bout

SÄRSKILT PARTNERSKAP
Vi skräddarsyr gärna speciella erbjudanden utifrån våra partners
önskemål. Utifrån den nivå av partnerskap som ni önskar kan vi
exempelvis erbjuda möjlighet till:
• Logotyp på spelares boutﬁts
• Logotyp på klistermärke på hjälmar
• Logotyp på spelplan
• Logotyp/företagsinformation på CCR:s fanmerch eller liknande
Vi gör gärna särskilda överenskommelser om ni önskar att samarbeta
kring speciﬁka bouts eller event.
* Ett av dessa alternativ
** Kontakta Crime City Rollers i förväg om du önskar reservera VIP-platser
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HUR CRIME CITY
ROLLERS SYNS
OCH HÖRS

KOMMANDE BOUTS

Vi har cirka 5000 som gillar oss på Facebook
www.facebook.com/crimecityrollers

15 Mars:

A-lag vs. Berlin (DE) - borta

15 Mars:

C-lag vs. Västerås (SE) - hemma

29 Mars:

A- & B-lag vs. Stockholm (SE) & Barcelona (ES) - hemma

Vi får uppmärksamhet i reportage i välkända tidningar
som exempelvis Sydsvenskan
www.sydsvenskan.se/sport/alskade-hatade-rollerderby

12 April:

B- & Juniors vs. Charleroi (BE) - hemma

3 Maj:

MMS vs. STD (SE) - hemma

17 - 18 Maj:

A-lag vs. Helsinki (FI) & Kallio (FI) - borta

Vi har medverkat i en dokumentär som visats på SVT
www.klaraﬁlm.se/crime-city-love

22 Juni:

East Coast Derby Extravaganza (USA) - borta

Vi har cirka 700 följare på Twitter
www.twitter.com/Crimecityroller

Vi har vunnit ﬁna utmärkelser som t.ex. årets nöjesförbättrare
i Nöjesguiden år 2012
www.nojesguiden.se/artiklar/vinnarna-av-malmolunda-priset

Roller Derby - en publiksport
RollerPeter
Derby
- en publiksport! (Peter Troest)
(Foto:
Troest)

Crime City Rollers vs. Stockholm Roller Derby, Baltiska Hallen, Malmö (Peter Troest)
Baltiska Hallen, Malmö (Foto: Peter Troest)
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KONTAKTINFORMATION
MALMÖ ROLLER DERBY
Crime City Rollers
sponsor@crimecityrollers.com
www.crimecityrollers.com
www.facebook.com/crimecityrollers
Organisationsnummer: 802453-1694

Photo: Peter Troest

