
  

ÄLVSBORG FF - 
EN MÖTESPLATS  FÖR ALLA

Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i 
närområdet en mötesplats för alla, där alla är välkomna 
att ha kul med fotboll som en gemensam nämnare. 
Lägg därtill allt annat kul runtomkring som kommer till 
på köpet. 

Vi vill skapa ett livslångt intresse för fotboll hos våra 
barn och ungdomar och bedriva en fotbollsverksamhet 
byggd på att känna glädje och trygghet. 

Vår förening utvecklas enligt en långsiktig idé som 
bygger på sunda värderingar och ett socialt 
engagemang. Men vi vill också kunna erbjuda en 
möjlighet till utveckling för de spelare som har större 
ambitioner. Det gör vi genom en kvalitetssäkrad 
verksamhet och genom en tydlig plan för utbildning av 
våra ledare och spelare. Det tror vi skapar en 
mötesplats som andas glädje och trygghet för alla. För 
barn, ungdomar som ledare. 

Vårt mål är att Älvsborgs FF och vår anläggning är det 
självklara valet för den fotbollsintresserade i stadsdelen 
Älvsborg.   

Har du frågor, varmt välkommen att  
kontakta oss!  

Maila till kansli@alvsborgff.se 
eller ring kansliet på 031-29 00 65 så ska vi slussa 
vidare till rätt person. 

Älvsborg Fotbollsförening 
Redegatan 14, 426 77 Västra Frölunda 
tfn 031- 29 00 65 
www.alvsborgff.se  

               
             MÖTESPLATS FÖR ALLA • GLÄDJE • TRYGGHET

VART GÅR PENGARNA?

De kostnader som är mest tongivande och som 
sponsorpengarna går till är: 

Personal, planer o klubbhuset och skötsel av dem, 
idrottsmaterial, fotbollscuper/matcher plan/
hallhyror och domare samt utbildning och 
gemensamma aktiviteter som avslutningar och 
ÄFF dagen.  
Seniorverksamheten - både dam och herr - står 
för ca 10% av den totala kostnaden. Ingen av våra 
A-lagsspelare är avlönade - varken i herr eller 
damlaget. 

• Vid val av att sponsra Klubbpaket går 100% till 
ovan kostnader 

• Vid val av att sponsra Lagpaket går 30 % till 
ovan kostnader - resterande 70% till valt lag    

• Vid val av att sponsra Temapaket går 100% till 
det aktuella temat

VILL DU VARA MED 
OCH SPONSRA 

OSS?  

DU ÄR EN 
JÄTTEVIKTIG 

LIRARE. 

http://www.alvsborgff.se
http://www.alvsborgff.se


KLUBBPAKET Vit 5000 sek
• logga på hemsidan- högermarginalen
• inbjudan till inspirationskvällar 

KLUBBPAKET Blå 15000 sek
• skylt vid klubbhuset 50 x 100 cm alt 
• logga på hemsidan - högermarginalen
• inbjudan till inspirationskvällar
• inbjudan nätverksträffar sponsorer 
• medverkan på Älvsborgsdagen 1ggn/år

KLUBBPAKET Svart 25000 sek
• skylt vid klubbhuset 50 x 100 cm
• logga på hemsidan - högermarginalen
• inbjudan till inspirationskvällar
• intervju att lägga ut på sociala medier
• inbjudan nätverksträffar sponsorer 
• medverkan på Älvsborgsdagen 1 ggn/år
• exklusiv inbjudan partnerresa med sponsorer
 

KLUBBPAKET - kärleken till klubben 
För att klubben ska kunna drivas och finnas så 
behövs det pengar, utöver de bidrag vi får in från 
statliga o kommunala medel och medlemsavgifter. Det 
finns kostnader som är övergripande och härleder till 
klubben och som servar alla lagen. Det paketet kallar 
vi klubbpaket kort och gott.  Där finns 3 olika nivåer.  

LAGPAKET - kärleken till det enskilda laget 
Du som har intresse av att stötta ett specifikt lag i 
stället har självklart möjlighet att göra det. Då är 
fördelningsnyckeln 70-30, vilket innebär att 70% av 
sponsorpengarna går direkt till det specifika laget, 
medan 30% går till de gemensamma kostnaderna för 
klubben. Där har vi också tagit fram 3 olika nivåer.

TEMAPAKET - kärleken till att stötta det aktuella 
behovet 
Som alltid så är det inget som består för evigt, utan 
nya saker behöver åtgärdas, nya idéer kommer till, 
och som en växande klubb så finns behov av att 
förnya och förbättra. Behoven kan variera från år till 
år, och därför kommer vi att uppdatera varje år, men 
tanken är att man här sponsrar med ett specifikt 
behov - ett tema - som skulle kunna vara att bygga 
om omklädningsrummen, bidra till att finansiera en ny 
plan, transporter etc.

LAGPAKET Vit 5000 sek
•  tröjreklam ärm 1 ungdomslag
• logga på hemsidan - högermarginalen

LAGPAKET Blå 15000 sek
•  tröjreklam ärm 1 ungdomslag
• logga på hemsidan - högermarginalen
• inbjudan till inspirationskvällar
• inbjudan nätverksträffar sponsorer
• medverkan på Älvsborgsdagen 1 ggn/år

LAGPAKET Svart 25000 sek
• tröjreklam rygg 1 ungdomslag
• logga på hemsidan - högermarginalen
• skylt vid klubbhuset 50 x 100 cm
• inbjudan till inspirationskvällar 
• intervju att lägga ut på sociala medier
• inbjudan nätverksträffar sponsorer 
• medverkan på Älvsborgsdagen 1 ggn/år

KLUBBPAKETEN LAGPAKETENVÅRA SPONSOR PAKET 


