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Sesongen 2014 ga oss mange spennende kamper og gode opplevelser både for store og 
små fotballspillere i Moelven. 

Nå er tiden inne for å rette fokus mot sesongen 2015. Et år hvor mulighetene ligger foran oss 
og hvor vi som klubb ønsker å styrke vårt tilbud til alle som ønsker å være en del av Moelven 
fotball.

Vi skal være en foregangsklubb når det gjelder:
•	 Tilbud	til	alle
•	 Talentutvikling
•	 Trenerkompetanse
•	 Fair	play

Vi ønsker at enda flere skal begynne å spille fotball. Vi skal være synlig i lokal miljøet og alle 
som ønsker å spille fotball skal kunne finne et tilbud i vår klubb.

Moelven – en blå tråd
Sesongen 2015 blir et spennende år. Vi vil forankre en blå tråd i klubben. Hvor tråden skal gå 
fra våre aller minste på mini lag og opp til senior nivå. 
Vi skal utvikle trenere så vel som spillere. Dette vil være et av våre hovedfokus. Jevnlige 
trenerforum / kurs, egen øvelsesbank som kan brukes på alle våre lag, og en egen 
ressursperson som er ansvarlig for at dette blir fulgt opp og gjennomført.

Sesongen 2015 -
Velkommen til et spennende fotballår!



Moelven	IL	Fotballgruppa	har	ca.	260	medlemmer	fordelt	på	seniorLag	og	lag	i	
yngres avdeling. Det er et høyt aktivitetsnivå i klubben, og mange av våre spillere har 
de siste årene prøvd seg på et høyere nivå enn a-laget vårt er i dag. Dette har medført at 
flere av spillerne fra klubben har landskamper i yngres avdeling og dessuten er flere spillere 
fra Moelven IL viktige bidragsytere hos naboklubben Ham Kam.
 
Men vi må ha et godt samarbeid med næringslivet for å opprettholde 
aktivitetsnivået i klubben.
Vår målsetting er at næringsdrivende skal få mest mulig ”valuta for pengene”.
 
Anlegg  
Vi har et moderne anlegg både for trening og kamp - vinter og sommer. Den nye Limtre-
hallen er viktig for å opprettholde det høye aktivitetsnivået, men klubben disponerer en 
flott hovedbane og dessuten flere treningsfelt hvor det er stor aktivitet så fort snøen blir borte.
 
Sportslig aktivitet
A-laget spiller offensiv fotball i 3.divisjon med et ungt og fremadstormende mannskap. 
De aller fleste spillerne er fra vår egne yngres rekker. Noe vi faktisk er litt stolte av i klubben. 
Damelaget spiller i 4 divisjon, har mange deltagere på trening og det ser veldig bra ut for 
kommende sesong. Vi har dessuten lag i alle ulike yngres årsklasser. 
Det gror veldig godt – og vi ser virkelig positivt på fremtiden! 
 
Bredde
De siste årene har vi arrangert Bendit Cup i Moelven Idrettspark. Disse dagene har vi rundt 
250	lag	med	over	2000	spillere	i	alderen	6	til	12	år	på	besøk.	Tilbakemeldingene	fra	de	
lagene som har vært med er veldig positive. 

Vi gleder oss til å ønske alle velkommen til sesongen 2015. 

Generell informasjon



Hva gjør vi for våre sponsorer?
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Vi vet at det er vanskelige tider i næringslivet!
Vi vet at det er mange muligheter til å støtte mange formål!
 
Det viktigste for oss – og våre samarbeidspartnere – er:
 
•	 Alle inntekter fra samarbeidsavtalene blir forvaltet godt
•	 Samarbeidspartnere skal synliggjøres på en god og profesjonell måte
•	 Det skal lønne seg å samarbeide med oss!

Vi ønsker en dialog med næringslivet – og er ydmyke på at dette arbeidet er en kontinuerlig 
prosess.
 
Mye er gjort for våre sponsorer – nå ønsker vi å gjøre ENDA mer!
 



Klubben er synlig i lokalmiljøet!
 
A-laget får stadig pressedekning fra lokale aviser som Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad 
og GD.
Men det er også riksdekkende media som lurer på hvorfor vi er så gode på talentutvikling i 
klubben!
 
Dessuten trekker vi publikum til våre hjemmekamper og ønsker en profil som viser lokalsam-
funnet hvilke verdier vi står for!
 
Det skjer mye rundt klubben – og det skal skje mye mer!

Mediadekning



Hovedsponsorer 2014 



Hovedsponsorer 2014 Øvrige samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar med økonomiske midler vi er helt 
avhengige av for å drifte klubben. Tusen takk til samtlige samarbeidspartnere!

Støtt våre samarbeidspartnere - de støtter oss!

Pr. dags dato

Ahlsell

Baker Kristiansen AS

Bilhagen AS

Byggmakker Ringsaker

Dokken & Moen Muremesterforr.

Elektrikeren Ringsaker A/S

Elsikkerhet Norge AS

Elvesveen Blikk

EVRY

Evensen & Evensen AS

Erik	Schjerpen

Gausdal Landhandleri as 

Gilberg Engros AS

Hamar Arbeiderblad

Hamstad A/S

Hedmark Eiendom AS

Helset Møbler as

Lions

Mobildata

Moelv RegnskapsByrå AS

Moelv	Rørservice	AS

Nordbohus

Norsk Dyremat

Providor

Ringsaker Almenning

Ringsaker Dyreklinikk AS

Ringsaker Elektro

Ringsaker	Industriservice	AS

Satema

Sealed Air

Scandic	Markiser

SK Bakken Bygg AS

Sparebank 1 Regnskapshuset avd. Moelv

Sparingen AS

Syliåsen

Synsam  Krogseth og Bekk

Tess

Treningssenteret	AS

Reksgård Bygg

Wilberg Design Innredning

Veidekke

Moelven	Treinteriør	as	

Strand Unikorn AS



Det svinger av ”Blått og Hvitt”! 
 

Vi er offensive, ønsker enda flere mennesker på våre hjemmekamper og skal ta godt vare 
på alle våre samarbeidspartnere.
 
Vi ønsker deg velkommen med på laget – enten du er en ny samarbeidspartner 
eller en av de som har vært med i mange år.
 

Ditt bidrag – stort eller lite - blir forvaltet på aller beste måte!
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Sponsorprogram

•	Hovedsponsor

•	Sponsor

•	Skilt ved innkjøring/arena
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Hovedsponsor

• Skilt på stadion
• Logo på nye draktsett
• Logo på våre profileringsklær
• Høyttalerraeklame på alle hjemmekamper
• Logo på oppvarmingsdressene til A-laget
• Logo på forsiden og baksiden av serieprogram
• Logo på hjemmesiden med link til egen side
• Logo i serieprogram
• 2 gratis billetter til hver hjemmekamp 
• En turnering med eget navn

Pakkepris: Kr. 25 000 til 50 000,- pr år





• Liten logo i Moelv Magasinet

• Skilt på stadion – 1x3 meter

• Logo i serieprogram

• 2 gratis billetter til hver hjemmekamp

Pris: kr. 7 500,- pr sesong

• tillegg på kr. 1000,- pr meter utover 2 meter

Sponsor

Pris: kr. 4 000,- pr sesong

• tillegg på kr. 1000,- pr meter utover 2 meter

Skiltpakke – 1x2 meter



Klubbpakke
Hver spiller i klubben vår skal fremstå på en profesjonell og enhetlig måte. Derfor har alle 
spillere tilgang på en klubbpakke bestående av:
 
•	  Spillerdrakter (med riktig logo til enhver tid)
•	  Overtrekkstøy
•	  Klubbgenser

Ønsker du din logo / bedrift profilert gjennom den klubbpakken – ta kontakt med oss så blir 
vi enig om en pris!
 
Vi	kommer	også	med	kalendere,	eget	Moelven	Fotball	Magasin	og	andre	tiltak	utover	
sesongen.
 
Har du egne ønsker eller behov?
 
Vi snakker sammen – og finner en løsning som er tilpasset deg og ditt behov!
 
Husk:
 
Alle bidrag – store som små – er viktig for klubben!



Egen turnering?
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Ønsker din bedrift en egen turnering med ditt navn?
 
Vi arrangerer hvert år Bendit Cup – og det har gitt veldig gode resultater både for oss 
og vår samarbeidspartner.
 
Inne i limtrehallen har vi turneringer hele vinteren.

Hvis dette er noe du vil snakke om så ta gjerne kontakt!
 
Vi lager et opplegg med stor oppmerksomhet og positivt omdømme for din bedrift!



Talentfabrikken

Samarbeid med Ham-Kam

Vår klubb har fått et regionalt og nasjonalt omdømme for å utvikle talenter!
 
I nasjonal målestokk er vi en liten klubb, men har de siste årene hatt tre spillere på 
yngres landslag. Og det er mye – når vi tenker på hvilke ressurser vi har sammen-
lignet med andre klubber. Vår satsning er å fortsette denne ”talentfabrikken”. Men 
skal vi klare det så trenger vi et godt støtteapperat og utdanning av trenere / lagle-
dere. Og ikke minst – vi trenger økonomiske ressurser og handlefrihet!
 
Din støtte gir oss denne muligheten!

I	dag	spiller	det	Moelven	gutter	på	Ham	Kam.	Dette	er	Henrik	Lehne	Olsen,	Truls	Jevne	
Hagen og John Anders Rise. Vi har i mange år samarbeidet med Ham Kam – og dette 
samarbeidet	fungerer	veldig	bra!	Og	vi	har	Moelven-gutten	Thomas	Lehne	Olsen	i	
Strømsgodset.
 
Det er viktig for rekrutteringen til Ham Kam, men også til det sportslige tilbudet vi kan 
gi våre spillere!
 
Vi håper dette er et samarbeid som kan fortsette i mange år!



Moelven	IL	Fotball
Postboks 1, Klubbhus, 

Skoleveien 15, 
2390 Moelv

  


