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Kullavik IF 40 år 2022!
Bli en del av vår gemenskap



I år fyller Kullavik IF 40 år, 
en klubb att vara stolt över!
Vi engagerar närmare 700 barn och ungdomar och lite drygt 100 
vuxna i Kullavik med närområde. Klubben växer och vi startar nya 
lag. Varje år kommer nya stora kullar med barn som vill spela fot-
boll. Vi ligger ytterst nära målet om 50-50 pojk-flick i verksam-
heten. Vi arbetar enligt modellen så många som möjligt – så länge 
som möjligt och hos oss finns plats för alla! 

Samtidigt utbildar vi allt duktigare spelare. De tre senaste åren 
har flickor från Kullavik varit på landslagsläger för 15-åringar. 
Även pojkverksamhetens nivå stiger och 2022 kommer vi för första 
gången att ha lag i Svenska Fotbollsförbundets regionala serie 
för 17-åringar.

Vi vill vara en sammanhållande kraft för det sociala livet i vårt när-
område och det blir vi genom att se hela människan och försöka 
möta varje spelares behov. Ett fokus på ledarskap är viktigt för att 
utveckla en stark verksamhet. Våra ledare stärks i sitt arbete av en 
dokumenterad och tydlig värdegrund som baseras på allas rätt att 
få delta och bidra efter sina förutsättningar.

Att sponsra en förening handlar om att stötta en verksamhet som 
står för något som man tror på och tycker bidrar positivt. Samtidigt 
finns det också en betydande exponeringseffekt. Våra match- och 
träningskläder syns och våra skyltar sitter strategiskt där många 
människor passerar. Vi tror att det kan ha en mycket positiv effekt 
att associeras med något så positivt som ungdomsidrott och med 
en klubb som det går bra för. 

Jan Pettersson 
Klubbchef och sponsringsansvarig, Kullavik IF



Seniorlag Dam eller Herr 
Bröst:  15 000:-/ år*
Rygg:  10 000:-/år*
Ärm:  5 000:-/år*

EXPONERINGSMÖJLIGHETER

Arenaskylt
Skylt på Maleviksplan
Storlek:  1,2x 2,4 meter 
Pris:  5 500:-/år. 

Juniorlag Dam eller Herr
Bröst: 10 000:-/år*
Rygg: 5 000:-/år*
Ärm: 2 500:-/år*

Träningskläder
Engångskostnad 200 kr per plagg (vid minst 50 loggor/plagg)**.  Loggan kommer att synas på 
kläderna så länge de används. Välj mellan:

• Logga på Seniorlagets träningskläder
• Logga på Juniorlagets träningskläder
• Logga på ledarkläder - nu kan du synas på idrottens ryggrad, de ideella ledarnas kläder
• Logga på sommarlägrets träningskläder - tryck på kläder som barnen får på det stora 

sommarlägret runt midsommar, ca 200 barn. En klassiker!
• Välkomstpaket till 5-åringarna som startar sin fotbollsresa. Otroligt positivt sammanhang!

Matchställ

KONTAKT
Vid frågor och intresse kontakta Jan Pettersson

 janne@kullavikif.se , 0702-26 33 04
www.kullavikif.se

*Dessa priser gäller vid 4-årigt avtal. Kontakta oss för priser på kortare avtal.

• Logga på vår hemsida
• Logga i vår tidning 2 gånger per år - 5000 hushåll
• Logga i Herrlagets matchprogram
• Logga i tryckt information om Jubileumsåret 2022

Följande ingår i alla sponsorpaket:

Bröst - exklusiv plats för endast en sponsor
Rygg - plats för två sponsorer, ovanför och under siffran
Ärm - plats för en sponsor på vardera arm

Träningskläder
Kullavik IF

**Kontakta oss för pris vid färre plagg



Köp en numrerad och signerad grafisk bild
I samband med att Kullaviks Idrottsförening firar 40 år har Marika 
Lang, en av Sveriges mest folkkära konstnärer, tagit fram en grafisk 
bild i en begränsad numrerad och signerad upplaga. 

Marika Lang bor och verkar i Kullavik. Hennes konst beskrivs som 
naivistisk och präglas av glädje och vardagssituationer. Du kan läsa 
mer om Marika och hennes konst på marikalang.myportfolio.com      

Mer information kommer på vår hemsida innan årets seriepremiärer!

Skaffa våra fina supporterartiklar
Allt från mössor till muggar. Läs mer på  
hemsidan, www.kullavikif.se.

Så kan du stötta oss som privatperson

Bli stödmedlem
Stöd oss genom att bli stödmedlem.  
Medlemskapet kostar 150 kr/år.

Koppla dig till Kullavik IF på Intersport
Genom att koppla ditt konto på Intersport till  
Kullavik IF så får både vi och du bonus.

Köp våra Bingolotter 
Köp våra bingolotter i förbutiken på  
Hemköp Kullavik.

Kanske är det bättre för ditt företag 
att sponsra med varor och tjänster?
Det finns alltid behov på våra läger och cuper. Kanske kan du bidra med priser till en av 
våra tävlingar eller med trevlig uppmuntran till våra fantastiska ideella ledare? Endast 
kreativiteteten sätter gränser.

Om du har andra tankar kring hur du skulle vilja stötta oss så är vi självklart öppna 
för att höra dina idéer. Kontakta Janne Pettersson på 0702-26 33 04 eller via mail 
janne@kullavikif.se.
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