
Information i samband med Invigningen i

Stadshuset 180528





Vad vill vi med jubileet?

• Få alla nuvarande och tidigare medlemmar att känna 
stolthet och glädje över SBBK

• Visa upp för alla, medlemmar och utomstående, hur 
framgångsrika vi är och har varit

• Visa upp historien för Södertäljes innevånare

• Visa våra visioner för framtiden

• Stärka banden med våra samarbetspartners

• Fira 50 år med en hejdundrande fest

➔Världsklass på allt vi gör – ”once in a    

life time upplevelse”



…och dessutom

• Stärka basketen i Södertälje och regionen

• Samspel med Kommunen och näringslivet

• Skapa positiv uppmärksamhet kring Södertälje

• Väcka intresse för sporten och dess storlek 

• Få nyvunna ideella & funktionärer

• Skapa engagemang och sammanhållning i klubben

• Skapa nya samarbeten (befintliga- /nya partners)

• Ge ett ekonomiskt överskott 





Legendarer i taket: dessa är på plats och planerat ytterligare 

2-3st under hösten

Aktiviteter och milstolpar



Sponsorernas matcher: genomfört under slutspelet 17/18

Utställning i Stadshuset: invigd idag och pågår tom den 7e 

september därefter ambulerande till nya platser

Hemsida för historiskt material: lanserad idag, påbyggnad av 

data sker successivt och helt klart till festen

Jubileumsboken: lanseras på festen den 1a september

Ansiktslyftning & utsmyckning Täljehallen: mycket klart till 

festen resten till premiärmatcherna den 30e september

Aktiviteter och milstolpar



Södertäljefestivalen: 24-26 augusti, 3x3, straffkast…

Kort film om historia och framtid: visas som del av festen 

1968-klubb-koncept: lanseras juli/augusti och ska säljas på 

festen

Jubileumsgolf: den 31 augusti för medlemmar och 

samarbetspartner

Jubileumsmatcher i Täljehallen:
▪ söndag den 30e september

▪ premiärmatcher på hemmaplan för Telge och Kings

▪ Tip Off för klubbens olika verksamheter

▪ Smurfbasket, LT Cup matcher….

▪ jippon, underhållning

▪ utställning 

Aktiviteter och milstolpar, forts.



▪ 1 september med start kl. 16.30 i Täljehallen

▪ Planen är 500 gäster – så köp din biljett i tid!

▪ Inbjudningar på väg ut (via mail, brev, hemsidan, sociala medier)

▪ Anmälan görs via hemsidan / Ticketmaster

▪ Lasse Karlsson är konferencier 

▪ Sittande vid bord intas buffémat, dryck…

▪ Storbildspresentationer 

▪ Underhållning

▪ Mingel & dans  

▪ Förfestande möjliggörs redan kvällen den 31a

Jubileumsfesten



Facebookgrupper att följa

SBBK 50 år

SBBK Nostalgi


