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Klubbpresentasjon 
Klubben vår 

Vålerenga IF er en av Norges aller største merkevarer innen idrett og har en historie 
helt tilbake til 1913, og innebandyklubben siden 1993, fylt med vinnertradisjoner og 

idrettskultur. 

Vålerenga Innebandy er en klubb i stor utvikling med drøyt 100 aktive barn og 100 
aktive voksne som elsker klubben og idretten vår.  

 

Målsetninger 
Vålerenga Innebandy har et mål om å kjempe i toppen av norsk innebandy. Vi er en 
dedikert og lidenskapelig klubb som elsker idrett og kultur, og tror Vålerenga er en 
nøkkelklubb for å bidra til at flere barn og unge åpner øynene opp for innebandy. 

Vålerenga skal komme seg til Norgestoppen og for å nå det målet trenger vi 
samarbeidspartnere og støttespillere som kan hjelpe oss opp til toppen av norsk 

innebandy. 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Markedsføringsinformasjon 
Vålerenga innebandy har en rekke forskjellige kategorier for dere som ønsker å støtte 
Vålerenga Innebandy til toppen av norsk innebandy. Alle avtaler som går over flere år 
forutsetter at Vålerenga holder seg i Eliteserien, dersom annet skulle skje vil partene 
forhandle på nytt.  

Vi er en stor og voksende klubb og som hovedsponsor vil man kunne få logoen på drøyt 
100 voksene og 100 barn. 

Det er viktig å understreke at dette kun er en grunnoversikt. Alle kategorier kan tilpasses 
etter samarebeidspartners ønske og mulighet til å bidra. 
 
Kategori 1: Kamptrøye 

• Stor hovedlogo på drakt (rygg, under tall) 
• Logo på oppvarmingstrøyer 
• Hovedlogo på ytterjakker og treningsjakker (disse blir brukt 

under reise og på arrangementer) 
• Banner i hallen 
• Internturnering for deres bedrift sammen med våre 

elitespillere og dommere 
• Stor reklame på hjemmeside 
• Blir opplest som hovedsponsor gjennom alle våre 

hjemmekamper på speaker 
• Markedsføring gjennom våre sosiale medier 

Dette er en toårsavtale med 50.000,- i året.  
 
Kategori 2: Kamptrøye 

• Medium logo på drakter til alle i klubben (rygg, over tall) 
• Logo på oppvarmingstrøye 
• Markedsføring av speaker 
• Markedsføring i våre sosiale medier 
• Reklame på vår hjemmeside 

Dette er en toårsavtale med 30.000,- i året. 
  

Kategori 3: Kamptrøye 
• To små logoer parallelt på skuder (front) 
• Logo på vår oppvarmingstrøye 
• Markedsføring av speaker 
• Markedsføring i våre sosiale medier 

Dette er en toårsavtale med 15.000,- i året.  
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Kategori 4: Oppvarming- og treningstrøye  
Dette handler om våre oppvarmingstrøyer 
som benyttes under eliteseriekamper.Her er alle  
avtaler sesongbasert, og i tillegg til trøyen vil det  
også bli lest opp på speakeranlegget i forkant av kamper. 

Logo front:  5000-7000,- 
Logo rygg:  3000-4000,- 

Kategori 5: Shorts 
Dette er shortsene som blir brukt under alle kamper. 
Denne avtalen er sesongbasert. 

Logo lår:  5000,- 
Logo rumpe:   7500,- 

Kategori 6: Ytterjakker 
Begge ytterjakkene benyttes under alle reiser og i forkant av alle arrangementer, samt 
eventuell presseoppslag. Jakkene benyttes også under alle hjemmekamper til Vålerenga 
Fotball der vi har dugnad og er til stede.  

Blå løpejakke: 
Logo front:   15.000,- (to år) 
Logo rygg:   10.000,- (to år) 

 

Ytterjakke: 
Logo front:   8000,- 
Logo rygg:   25.000,- 

Ytterjakkene er en ekstra god investering  
på grunn av ekstra stor eksponering 
gjennom at vi er tilstede på alle  
fotballkamper, i tillegg til alle  
arrangementer, reiser og fritid.
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