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PTBK Business Club
Vår affärsklubb har två-tre träffar per år. 
Förutom detta bjuds också partners in 
som VIP-gäster till våra elitseriematcher i 
badminton och division 1-matcher i ten-
nis. Vi har haft nätverksträffar hos före-
tag som Billes Tryckeri, Wallenstam, SEB, 
MacForum och St Jörgen Park. Vi har också 
en frukostträff med tennis och badminton 
varje termin där gäster som har intervju-
ats har varit bland andra Anders Svensson, 
Louise Karlsson, Magnus Kahnberg och 
Magnus Gustafsson. Till varje träff är givet-
vis alla nuvarande partners inbjudna men 
även ett antal andra potentiella partners 
för att nätverket ska bli större.

Sponsor till badminton eller tennis?
Utöver att vara partner till PTBK finns också möjligheten att ”sponsra” duktiga tävlingsspelare inom 
badminton eller tennis. Klubben vill utveckla och behålla duktiga spelare och för de allra bästa spe-
larna krävs stora ekonomiska utlägg för tävlingsresor i Sverige och/eller utomlands. 

Ur ”sponsorfonden” kan tävlings- och elitspelare ansöka om ekonomisk stöd. 

För att erhålla stöd ska klubben erhålla en meritförteckning samt en planering för att nå uppsatta 
mål samt önskat belopp.

Påvelunds Tennis- och Badminton-
klubb bildades 15 juni, 1982. 

Hallen invigdes i oktober 1983 efter 
initiativ av Leif Sundh. PTBK köpte 

hallen 1997 av Påvelundshallens AB och famil-
jen Sundh. Tennisbanorna bytte underlag från 
filt till nuvarande hardcourt 2011. Samma år 
byggdes de två grusbanorna. 
 
Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb har idag 
cirka 1100 medlemmar varav 550 barn i tennis-
skolan och 200 barn i badmintonskolan. Klub-
ben har ett 10-tal fast anställd personal samt ett 
20-tal timanställd personal, framförallt tennis- 
och badmintontränare. 

Förutom att klubben har en stor breddverksam-
het är PTBK också framstående på elitsidan. Klub-
bens A-lag i badminton var i SM-final 2019 där 

vår danska damsingelstjärna Line Christophersen 
tillhör världens 50 bästa damer. På tennissidan 
återfinns både herr- och damlag i division 1, den 
näst högsta serien i Sverige. Måns Dahlberg, 
klubbens 17-årige ankare i tennisens herrlag, är 
rankad bland världens 50 bästa juniorer. 

Klubben beslutade på årsmötet 2017 om en vi-
sion till 2026, verksamhetsidé till 2022 och fem 
ledstjärnor till 2020.
 
Visionen är: ”PTBK – En framgångsrik och 
trivsam tennis- och badmintonklubb inom 
Idrottscenter West.”
 
Verksamhetsidén är: ”PTBK är den självklara 
mötesplatsen för alla utövare inom tennis och 
badminton i västra Göteborg. Vi inspirerar, ut-
vecklar och utbildar spelare i alla åldrar och på 
alla nivåer.”

 Hallsponsor Platina  Guld  Silver  Brons  Järn 

Produkter 
Tjänster+ Faktura

 250 000 kr  100 000 kr  50 000 kr  25 000 kr  15 000 kr  10 000 kr 

PTBK Business Club 
aktiviteter          

Skylt i hallen 
(240x120 cm)

Inkluderat i 
respektive 
hall 

Inkluderat i 
respektive 
hall 

Produkt-
kostnad 
1900 kr 

Produkt-
kostnad 
1900 kr 

Produkt- 
kostnad 
1900 kr 

Produkt-
kostnad 
1900 kr 

Logga på 
hemsidan          

Liten skylt i kafét (A5)
         

Vepa staketet 
utebanorna      

 

Affärsklubbsvärd
   

Domarstolar
 

Skylt ute på fastigheten

Utskick mail 1000 
medlemmar          

Egna broschyrer hallen
       

10 gånger fritt tennis- eller 
badmintonspel        

Clinics med tränare 
(4 gånger)      

Abonnemang 
tennis/badminton    

LoggaPTBK-bussen
   

Terminskurs träning
 

Sponsor egen 
tennis- eller badmintonturnering  

Eget event för kunder/personal i hallen
 

Banägare med namn exkl produktion  Diskuteras  Diskuteras   Diskuteras  

Anders Svensson intervjuas av PTBK:s klubbchef 
Martin Stigh i samband med en frukostträff.

PTBK
Påvelund 1983



Påvelunds Tennis & Badmintonklubb
Redegatan 18 A

426 77 Västra Frölunda

Vid intresse, kontakta Martin Stigh på 0708-87 86 95
eller maila på martin.stigh@ptbk.se

Partnerskyltar i vårt café.
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www.ptbk.se


