
PRESSINFORMATION 
Sponsorhuset och Digitala Lagkassan i samarbete för aB hjälpa idroBslag Fll nya intäktskällor.  

Sveriges idro+slag och föreningar har ständigt behov av a+ samla in pengar och göra 
ak9viteter som stärker ekonomin så a+ de kan fortsä+a idro+a och uppleva roliga stunder 
9llsammans. Sponsorhuset och Digitala Lagkassan ingår nu samarbete för a+ på e+ enkelt, 
hållbart och säkert sä+ kunna bidra 9ll a+ flera föreningar och lag får hjälp a+ stärka sin 
ekonomi. 

-Vi vill bidra Fll aB Sveriges över 20 000 idroBsföreningar och deras akFva på eB enkelt, 
hållbart och säkert säB ska kunna nyBja nya intäktskällor som hjälper Fll aB stärka deras 
ekonomi, säger Rikard Sjöholm, VD i Digitala Lagkassan. 

Genom en integraFon av Sponsorhuset Fll Digitala Lagkassans digitala plaQorm och tjänst så 
kommer utbetalningen av kick-back automaFskt in på räB lagkassa. Framöver så kommer 
Digitala Lagkassan addera flera fördelar genom vår tjänst, bl. a aB lagen får möjlighet aB 
omvandla medel på sin lagkassa Fll presentkort som kan utnyBjas vid de buFker och 
köpställen som är kopplade Fll Sponsorhuset och som dessutom ger ny kick-back Fllbaka Fll 
laget. 

–Sponsorhuset arbetar ständigt för aB utveckla partnerskap och nya möjligheter som 
underläBar för Sveriges föreningar och lag. Samarbetet med Digitala Lagkassan blir en vikFg 
del i arbetet med aB opFmera vår tjänst för alla föreningar och deras behov. Det känns 
väldigt bra aB kunna erbjuda smidiga och säkra betalningar via en integraFon mot Digitala 
Lagkassan, säger Johanna Ahlm, försäljnings- och marknadschef Sponsorhuset. 
 
-AB Sponsorhuset Fllsammans med sina partnerföretag erbjuder generös kick-back Fll 
idroBen på produkter och tjänster som föräldrar och anhöriga handlar privat är helt 
fantasFskt. Tjänster som Sponsorhuset underläBar för idroBslagen aB kunna bedriva sin 
verksamhet och göra roliga akFviteter utan aB det kostar för mycket för föräldrarna, 
fortsäBer Rikard Sjöholm. 

Kontakt Sponsorhuset 
Johanna Ahlm 
Tel: 0730-45 01 83, Epost: johanna@sponsorhuset.se 

Kontakt, Digitala Lagkassan     
Rikard Sjöholm   
Tel: 070-592 79 30, Epost: rikard@digitalalagkassan.se  

Kort om Digitala Lagkassan, www.digitalalagkassan.se 
Digitala Lagkassan har utvecklat en digital tjänst som revoluFonerar möjligheterna för föreningar och enskilda 
idroBslag aB hantera sina lagkassor. Tjänsten uppskaBas för aB den är en helhetslösning som effekFviserar 
betalflöden, ökar transparensen och förenklar administraFonen för styrelse, ledning, föreningslivets föräldrar 
och utövare. En digital lagkassa som är enkel aB hantera och där användaren sparar mycket Fd samFdigt som 
varje transakFon automaFskt hamnar på räB bokföringskonto. Dessutom finns flera smarta lösningar och 

mailto:rikard@digitalalagkassan.se


möjligheter för nya inkomstkällor. Digitala Lagkassan är helt enkelt en smart, hållbar och transparent lösning 
som främjar svenskt föreningsliv och bidrar Fll fler glada kassörer.  

Kort om Sponsorhuset, www.sponsorhuset.se 
Sponsorhuset hjälper idag över 9 000 svenska föreningar, lag och organisaFoner med aB tjäna pengar. Bland 
våra föreningar hiBar man idag lag i Allsvenska, SupereBan, SHL och Hockeyallsvenskan Fllsammans med de 
allra minsta idroBerna i de lägsta divisionerna. Här finns även skolklasser, scouböreningar och 
hjälporganisaFoner. När man som spelare, supporter, medlem eller förälder vill stöBa din förening kan man 
genom Sponsorhuset handla hos över 653 nätbuFker som alla sponsrar föreningen vid varje köp man gör.  Här 
finns bl. a CDON, Bokus, Ellos, Svenska Spel, inkClub, Lensway, Nelly.com, Gymgrossisten, Euroflorist, Let´s Deal, 
och Hotels.com. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg.



