FOLKETS KLUBB GRENLAND

VI ER ET LAG MED KLARE AMBISJONER OM Å HEVDE OSS I TOPPEN!

FK GRENLAND HERRELAG
Vårt A-lag for herrer ble startet opp i 2012 i
7.divisjon. Derfra rykket vi opp i våre 3
første leveår, hvilket gjør at vi nå holder
til i 4. divisjon. Laget har hatt en voldsom
utvikling i løpet av disse årene og har fått
til fantastisk mye spennende på kort tid.
Årets 4. divisjon blir av mange omtalt som
tidenes tøffeste, med mange knallharde
lokaloppgjør.
Dette gjør at vi på våre hjemmkamper har
hatt et gjennomsnittelig tilskuerantall på
over 100 personer! Vi er et lag med klare
ambisjoner om å hevde oss i toppen og
drømmen vår er å føye på de allerede 3
opprykkene klubben har.
Laget består av en god kompisgjeng med
spillere med veldig forskjellig bakgrunn og
erfaring. Vi har en stamme i laget som har

vært med hele veien fra 7. divisjon, enkelte
hadde sluttet med fotball før de begynte
hos oss, mens andre igjen kommer fra spill
i 2. divisjon og erfaring fra enda høyere
nivåer.
For å kunne fortsette vår satsning mot
videre klatring i divisjonssystemet trenger
vi gode samarbeidspartnere og sponsorer.
Vi har fortsatt mange spennende ting vi
ønsker å få til som i første rekke vil heve
vårt lag, og også på lengre sikt heve nivået
på fotballen i Grenland.
Høres dette ut som en reise deg og dere vil
være med på? Ta gjerne kontakt på
fredrik@fkgrenland.no for å finne mer ut
om oss og for en nærmere prat,
eller Anders Grohs: anders@fkgrenland.no

VI HAR MED STOLTHET LYST TIL Å PRESENTERE ETT AV TELEMARKS MEST UNIKE FOTBALLAG:

FKG DIAMONDS

FKG Diamonds er FK Grenland sitt lag
for utviklingshemmede, og er ett av kun
to lag for denne brukergruppen i fylket.
Selv om vi hovedsakelig er et lag for utviklingshemmede er alle velkommen hos
oss, uansett funksjonsnivå, alder eller
fotballferdigheter. Vi ønsker å synliggjøre oss enda mer, da vi dessverre ser at
det fortsatt er mange som ikke har hørt
om oss. For at vi skal ha muligheten til

å spre budskapet og profilere oss slik
laget fortjener, er vi avhengig av gode
samarbeidspartnere og sponsorer. Er
du eller firmaet ditt en av dem som vil
hjelpe oss på veien, og som ønsker at
Telemark skal ha muligheten til å fortsette å tilby dette lavterskeltilbudet?
Ta gjerne kontakt med oss på
e-post: diamonds@fkgrenland.no

VI HAR GLEDEN AV Å PRESENTERE:

FK GRENLAND DAMELAG
FK Grenland damelag er et lag som
spiller i 7er serien og er for tiden inne i
sin tredje sesong. Vi er et damelag som
har fokus på å ha det gøy og det å være
et alternativ for de som har et ønske om
å spille morsom fotball samtidig som vi
har et fantastisk smilende og godt miljø
i laget.
Hos oss er alle velkomne til å prøve seg,
enten du er 20 eller 40, veteran eller
nybegynner, så lenge du har en viss
fotballforståelse og mye fotballglede!
Fotballen har for mange blitt en
avkobling fra det travle familielivet og et
viktig avbrekk i hverdagen hvor damene
kan komme, le, smile, spille fotball og ha
det gøy sammen.
Laget drives av frivillige som drives av
gleden av å gjøre en forskjell også for

damefotballen i Telemark.
For å kunne fortsette med dette fantastiske tilbudet, er vi avhengig av litt
drahjelp fra gode samarbeidspartnere
og sponsorer. Da vi ser at ressursene
vi har ikke alltid strekker til.

SPONSORPAKKER
Generalsponsor - Pris avtales
- Logo hovedplassering brystkasse
- Logo på treningsdress
- Logo på trenings t-shirt
- Høyttalerreklame
- Logoeksponering med link på
www.fkgrenland.no

- Alltid synlig på nettsiden
Innlegg på FK Grenland´s
facebook-konto/omtale på sosiale medier
- Profilering på hjemmekamper

Gullsponsor 20 000,-

Sølvsponsor 10 000,-

Synlighet:
- Logo på drakt
- Logo på treningsdress
- Logo på trenings t-shirt
- Høyttalerreklame
- Logoeksponering med link på
www.fkgrenland.no
- Innlegg på FK Grenland´s facebook-konto/
omtale på sosiale medier
* 1 stk. kampsponsor

Synlighet:
- Logo på shorts
- Logoeksponering med link på
www.fkgrenland.no
- Logo på treningsdress
- Logo på trenings t-shirt
- Innlegg på FK Grenland´s facebook-konto/
omtale på sosiale medier
* 1 stk. kampsponsor

Bronsesponsor 5 000,-

Kampsponsor 2 000,-

Synlighet:
- Logo på treningsdress
- Logoeksponering med link på
www.fkgrenland.no
- Innlegg på FK Grenland´s facebook-konto/
omtale på sosiale medier

Synlighet:
- Kampsponsor
- Annonsering hjemmekamp

2 plasser på Lederforum Grenland

* Per ekstra lag (Damelag + Lag for Utviklingshemmede: 10 000,- ekstra på Generalsponsor, Gullsponsor og Sølvsponsor)

