
 

Alliansen Varbergs Boulehall 
 
 
Boulodromen, boulehallen på Håstens IP, invigdes i oktober 2006. Det är en av landets 
största hallar och boulespelare runt om i landet ser den som Sveriges förnämsta boulehall. 
Boulodromen har redan stått värd för en landskamp mellan Sverige och Danmark och under 
våren 2008 spelades i Boulodromen den viktigaste inomhustävlingen, finalspelet i Svenska 
Cupen, direktsänd via IP-TV. 2009 arrangerade vi Nordiska Mästerskapen. 
Vi arrangerar c:a en gång i månaden stora bouletävlingar med spelare från södra och västra 
Sverige. Tre gånger i veckan anordnar vi lokala tävlingar med deltagare framför allt från 
Varbergs kommun men också från angränsande kommuner.  
400-500 boulespelare umgås  under gemytliga former i Boulodromen två-tre gånger i 
veckan från september till april. 
Många företag hyr in sig i hallen för en kick-off eller bara för att umgås några timmar. 
 
 
Härmed inbjuder vi alla företag i Varbergs Kommun till ett framtida samarbete.  
 
• Reklamplats för skylt 122 x 60 cm: 

2000:- per år. Kostnaden för skylten 
debiteras er av tillverkaren. 

 
• Reklamplats för skylt 122 x 90 cm: 

3000:- per år. Kostnaden för skylten  
debiteras er av tillverkaren. 

 

• Reklamplats för skylt 122 x 120 cm: 
4000:- per år. Kostnaden för skylten 
debiteras er av tillverkaren. 

 
• Givetvis kan vi tänka oss andra 

sponsorformer! 
 

 
Din företagslogga kommer också att exponeras med länkning på vår hemsida, 
www.boulodromen.se 
 
Samtliga sponsorer och annonsörer kommer varje säsong att inbjudas till en 
SPONSOR-KVÄLL med samkväm och boulespel. 

 
 
 
 
Med vänliga boulehälsningar 
 
 
SPONSORGRUPPEN:  
Walter Mörk, 070 628 00 86 
 
 
 
 
 

http://www.boulodromen.se/


 
 

Alliansen Varbergs Boulehall 
    
 
 

AVTAL 
 
 
Mellan …………………………………………………………………………….., nedan kallad sponsor, och 

 
Alliansen Varbergs Boulehall rörande reklamplats i  Boulodromen, Varberg  

 
under tiden ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
                                2000:- 
Alliansen fakturerar sponsor    3000:-    och ansvarar för exponeringen. 
                                4000:- 
 
 
Första året kommer sponsor att av skylttillverkaren faktureras kostnad för  
reklamskylt.  
Kostnaden för skylt ligger på c:a 1000:- 
 
 
 
 
Detta avtal finns i två likalydande exemplar och parterna har tagit varsitt. 
 
 
 
Varberg,       /       - 
 
 
…………………………………     …………………………………... 
/Sponsor/    /Alliansen Varbergs Boulehall/ 
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