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SPONSRING - MINAMI BUDOKAI 

 

Minami Budokai är en ideell förening baserad i Haninge, söder om Stockholm. Vi bedriver 

verksamhet för vuxna, ungdomar samt barn från 7 års ålder. Vi sysslar med kampkonst i form 

av Jujitsu, Kyokushin Karate, Kali de Mano och Yamaue Aiki Jutsu med inriktning i 

självförsvar och motion.  

Föreningen har cirka 180 aktiva medlemmar, varav fler än hälften är under 18 år. Träning 

bedrivs 7 dagar i veckan. Jujitsu, Kyokushin Karate, Kali de Mano (+18 år) och Yamaue 

AikiJutsu tränas i vår nya egna Minami Dojo i Vega och i Ribby Sporthall. 

Föreningen är medlem i International Bujutsu University (IBU), som är grundat av stormästare 

Soke J.K. Yamaue. Vidare är föreningen också medlem i Riksidrottsförbundet via Svenska 

Budo & Kampsport Förbundet samt Stockholms Budo och Kampsportsförbund. 

Sedan 2009 har föreningen fått certifieringen Utmärkt Förening som Haninge kommun 

erbjuder sina föreningar som är verksamma i kommunen. Detta är en utbildning som verkar för 

att verksamheten årligen omcertifieras genom kontroller av föreningskonsult i Haninge 

kommun. Klubben anordnar flertalet läger under kalenderåret. 

 

Nu har privatpersoner och företag möjlighet att sponsra Minami Budokai att ta nästa steg som 

budoklubb och utveckla verksamheten genom att etablera en egen träningslokal. 

Anledningar till varför privatpersoner och företag vill ingå sponsoravtal med Minami Budokai 

kan vara många:  

 Bland annat handlar det om att synas på klubbens hemsida och/eller en skylt med 

företagets logotype och reklambudskap i vår nya Dojo 

 Företag väljer att samarbeta med Minami Budokai med syfte att erbjuda sin personal 

motionsmöjligheter och aktiviteter 

 Företag väljer att sponsra Minami Budokai som är en ideell förening med syfte att köpa 

så kallad goodwill 

 Möjligheterna till representation i samband med aktiviteter och arrangemang kan också 

locka många företag att starta samarbete med  Minami Budokai som är en ideell förening 

 I vissa fall väljer företag att sponsra Minami Budokai av personliga skäl, kanske finns 

det en geografisk eller verksamhetsmässig koppling mellan föreningen och företaget 
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 Minami Budokai erbjuder följande sponsringspaket för privatpersoner och företag:  

 

 Platinumsponsor – 10.000kr (Gäller i 12 månader exklusivt) 

o Skylt med företagets logotype på fastigheten 

o Skylt med företagets logotype och reklambudskap i vår nya Dojo 

o Företagets logotype på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida. 

o Företaget kan erbjudas lokal med instruktör för själförsvarsutbildning alternativt 

evenemangsträning 2ggr under ett år.  

 

 Guldsponsor – 5.000kr (Gäller i 12 månader) 

o Skylt med företagets logotype och reklambudskap i vår nya Dojo 

o Företagets logotype på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida. 

o Företaget kan erbjudas lokal med instruktör för själförsvarsutbildning alternativt 

evenemangsträning 1ggr under ett år.  

  

 Silversponsor – 2.000kr (Gäller i 12 månader) 

o Skylt med företagets logotype och reklambudskap i vår nya Dojo 

o Företagets logotype på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida. 

 

 Bronssponsor – 1.000kr (Gäller i 12 månader) 

o Företagets logotype på klubbens hemsida med länk till företagets hemsida. 

 

 Privatsponsring – cirka 100kr - 1.000kr  
o Privatsponsring för att stödja klubbens ekonomi 

 

 

På Minami Budokais årsmötet den 18:e januari 2017 så beslutade stämman att ge styrelsen i 

uppdrag att ett avtal avseende ny träningslokal (Dojo) om 200 kvadratmeter ingås med 

ägaren av fastigheten i Vega som tidigare inhyst Vega Fighter Center. 

Detta skall framgent vara Minami Budokai´s huvudsakliga Dojo. Viss träning kommer att 

ske i kommunens lokaler under överskådlig tid.  

Med en centralt belägen samt egen lokal i Vega så kan Minami Budokai ta nästa steg som 

budoklubb och utveckla verksamheten. Detta gör det möjligt för våra instruktörer att 

bedriva bättre träningar och att vi kan ta in nya medlemmar framöver. Det vill säga att inga 

väntelistor kommer att behövas. 

Adress till vår nya lokal är: 

Nynäsvägen 3C 

136 47 HANINGE 

(Bredvid MIO Möbler och ovanför Hydropool, Haninge) 
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I Vega utvecklas en boendemiljö anpassad efter den nya tidens behov. En stadsdel där 

hållbar utveckling står i centrum och där det är möjligt att vara både klimatsmart och 

ekonomisk på samma gång. 

I planerna för stadsdelen Vega har man exempelvis gett gång- och cykelvägar samt 

kollektivtrafik prioritet med egen pendeltågsstation som också ska heta Vega. Om några år 

kommer här finnas bostäder för cirka 10.000 personer. 

Stadsdelen Vega i Haninge har ett attraktivt läge vid naturreservat och ändå närhet till 

Stockholms innerstad. Dessutom finns Haninges köpcentrum i närområdet. 

Vill du läsa mer om stadsdelen Vega och dess stadsplanering, besök nedanstående länk: 

http://specialwebbar.haninge.se/Specialwebbar/vega/  

 

För mer information om Minami Budokai: 

 Besök www.minami.se  

 Skicka e-post till info@minami.se alt. ordforande@minami.se  

 

Mvh Styrelsen genom Dick Pettersson, Ordförande Minami Budokai 

 

 

Välkommen! 
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