Framåt Vallen, vill Ert företag hänga med på resan?
Verksamhetsidé
Vallens IF är en förening för alla – vi vill skapa gemenskap, glädje och engagemang.
Vi skall fostra ungdomar till goda samhällsmedborgare genom att låta dem spela
fotboll, ha roligt tillsammans och lära sej fungera i grupp.
Vår strävan är att ha lag i alla åldersgrupper, där den breda ungdomsverksamheten är
basen för rekryteringen av seniorspelare och ledare.
Vi skall genom fostrande av egna spelare behålla en stark position inom regionens
fotboll, men också stärka vår identitet och skapa bättre förutsättningar för utveckling.

Värdegrund
• alla får vara med, alla duger och är lika mycket värda – rättvisa och fair play
• vi är ödmjuka, har klubbkänsla och ställer upp för varandra – gemenskap
• förståelse, hänsyn och respekt är viktigt – vi alla är olika och unika
• våra ledare är välutbildade och har ett gott omdöme – engagemang
• vi ger ”upplevelser på vägen” – fotboll och social fostran går hand i hand

Vision
Vallens IF skall vara det självklara valet och den ledande fotbollsföreningen såväl när det
gäller sportsliga upplevelser och som socialt ansvar.
Vallens IF skall vara så intressant och rolig att fler ungdomar väljer att finnas kvar
i fotbollsfamiljen. Vi skall erbjuda de bästa förutsättningarna för våra ungdomar att
utvecklas till goda samhällsmedborgare och framtida elitspelare.
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Vallens IF skall driva och utveckla ”Stora Höga idrottscenter” med konstgräsplaner för
både 11-manna och 7-manna spel samt sportfält, omklädningsrum, klubblokal etc.

Vallens IF i siffror

• 1100 medlemmar, varav drygt hälften är under 16 år och knappt hälften är tjejer
• omsättning ca 2,5 miljoner
• 18 träningsgrupper och 37 lag i seriespel
• Dam A-laget i div.2 och Herr A-laget i div.5
• ett 90-tal tränare och ledare, de flesta föräldrar
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Bli en del i vår satsning
Tillsammans kan vi fortsätta sikta högt och lågt
delaktighet • långsiktighet • förankring
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• Vallens IF • Anråsvägen 1 • 444 61 Stora Höga •
• www.vallensif.se • www.facebook.com/vallensif •
• sponsor@vallensif.se • 0303-778 126 •

Visa upp Ditt företag, syns tillsammans med oss

Samarbete med win-win

Upplevelser, utveckling, gemenskap och glädje

2017 var en omvälvande säsong.
Damerna kom 2:a i den nya regionala
div.2 serien medan herrarna tyvärr
åkte ner i div.5. Nya tag till 2018, ny
huvudtränare på damsidan medan
spelare och ledare på herrsidan satsar
fullt på återtåget. Målsättningen med
ett etablerat div.1 lag på damsidan och
div.3 lag på herrsidan kvarstår.

Arenaskylt
Visa upp Ert företag med en reklamskylt på vår anläggning, 2x1 m
Pris: 4.000:-/år + produktionskostnad
Min 3 år

Matchställ
Exponera Ert företag på våra
representationslag eller ungdomslag.
Här finns det flera möjligheter att
synas, kontakta oss för offert.

Matchvärd
Stora Höga IP blir Er arena under en
A-lagsmatch där ni kan profilera er.
Möt kunder i en avslappnad miljö, bjud
på fika eller give aways och knyt nya
kontakter. Tillsammans hittar vi ett
koncept.
Pris: 3.000:-/match

Bronssponsor
Arenaskylt
Kvartssida i programbladet
En matchboll
En ”facebookannons”
Namn på vår hemsida

5.000:-

Silversponsor
Arenaskylt
Halvsida i matchprogrammet
Två matchbollar
Två ”facebookannonser”
Logga på vår hemsida

8.000:-

Vår ungdomssektion är stor och aktiv,
ca 500 ungdomar och 90-talet ledare.
Verksamheten bedrivs i åldrarna 5 år
och uppåt - flickor och pojkar, damer
och herrar.
Vi vill ge ”upplevelser på vägen”, allt är
inte fotboll och erbjuda mera ju äldre
man blir. Detta kräver både tålamod
och insatser. Vi jobbar efter Fotbollens
hemligheter och Vallens blåvita trappa.
Sedan 2014 finns vi i Stora Höga där
vår anläggning har en 11-manna och
en 7-manna konstgräsplan samt ett
stort sportfält med naturgräs och en
multisportsplan.
Anläggningen är Sveriges första miljöcertifierade konstgräs med geologiskt
fyllnadsmaterial.

Dock räcker det inte enbart med att vi
är framgångsrika på fotbollsplanen.
För att kunna arbeta långsiktigt
behövs en stabil ekonomisk plattform.
Den skapas genom medverkan från
medlemmar, aktiva, supportrar,
kommun och näringsliv !
Vi vill hitta smarta lösningar, där alla
tjänar på ett samarbete. Tillsammans
kan vi fortsätta sikta högt och lågt.
Oavsett hur stort eller litet Ert företag
är, så är vi övertygade om att ni kan
få ett stort utbyte genom att bli en del
i vår satsning och synas tillsammans
med oss.
Varje företag är unikt och därför finns
det inte en lösning som passar alla.
Vår förhoppning är att ni tittar igenom
broschyren och funderar på vad som
skulle kunna passa er.
Vi är självklart intresserade av att
även diskutera andra lösningar, det
gäller ju att ni hittar något som ni
verkligen har nytta och glädje av.

Annons programblad
Visa upp Ert företag med en annons i
vårt programblad, delas ut på A-lagsmatcher Dam och Herr
Pris 1/1 sida: 5.000:Pris 1/2 sida: 3.000:Pris 1/4 sida: 2.000:Matchboll
Var med och stötta genom att sponsra
matchbollar, Ert företagsnamn i vårt
programblad och uppläst av speaker
Pris: 1.000:-/boll
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Facebook
Visa upp Er företagslogga i samband
med våra matchannonser på Facebook.
En ny och spännande sponsring som
definitivt kommer att synas.
Pris: 1.000:-/match

Guldsponsor
15.000:Arenaskylt
Helsida i matchprogrammet
Fem matchbollar
Fem ”facebookannonser”
Logga med länk på vår hemsida
Skräddarsytt paket ?!
Vill ni stötta oss efter egna tankar och
önskemål - kontakta oss !!
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Tillsammans blir vi starkare

