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GREBBESTADS IF

Bli samarbetspartner
TILL FÖRENINGEN MED 
DET STORA HJÄRTAT 
FRÅN DEN LILLA ORTEN



Siljeviarenan behövde utvecklas, lagbygget 
behövde breddas både avseende ledare och 
spelare, matcharrangemang och mycket 
annat måste finslipas inför de nya förutsätt-
ningar som gällde i div. 1.

Tack vare oerhört stöd från alla tänkbara 
samarbetspartners - kommunen, näringslivet, 
privat-personer, medlemmar, ideella krafter 
och vår egen utvidgade organisation - kunde 
vi gå in i säsongen med positiva tankar och 
ambitioner.  För detta vill vi framföra vårt stora 
TACK, det har varit en fantastisk ”nybygga-
randa” kring Siljevi och GIF under hela 2018.

GIF fick ju en tuff sportslig utmaning som 
nykomlingar och till stora delar lyckades vi väl. 
Vi har varit ”med på banan” i stort sett alla 30 
seriematcherna från 7 april till 10 november, 
men trots en mycket bra slutspurt drog vi det 
kortaste strået då serietabellen för säsongen 
var klar. Konsekvensen av detta blev tyvärr 
att vi förlorade platsen i ettan med ett enda 
ynka mål och en enda ynka poäng. 

Men GIF blev istället DM-vinnare efter final-
vinst mot IFK Uddevalla i september!

Ser vi föreningens seniorutveckling i back-
spegeln under 7 år så har vi avancerat från 
div. 4 till div. 1, och även om det nu blir spel 
i div. 2 under 2019 så är trenden tydlig. 

Vi skall bygga vidare på den klubb- och lagan-
da som är signum för GIF och vår verksamhet.

Det är här du som läser detta har en viktig 
roll. För att vi skall lyckas krävs starkt stöd 
från vår publik och våra partners. Vi tar gärna 
rollen som nätverkare och tror att ni kan få 
affärsnytta, framtida relationer, kunder, leve-
rantörer och framför allt vänner genom oss.

GIFs Målbild inför säsongen 2019 i div. 2.

Facit från de senaste åren visar att GIF som 
förening, med lokalt stöd och support, kan 
lyckas utöver det vanliga. När vi nu förbereder 
spel i div. 2 lyfter vi fram den ambition och 
målbild vi vill jobba med under de närmaste 
årens spel för representationslaget.

GIF skall fortsätta att verka som en lokalt och 
regionalt starkt förankrad förening och uti-
från vad ekonomi och andra förutsättningar 
tillåter utveckla individer, lag och förening på 
ett sunt och realistiskt sätt. 

Med bibehållen värdegrund och en bas av i 
GIF fostrade spelare siktar vi mot en tätpo-
sition 2019, med ambition att snarast åter-
komma till div. 1-nivån igen.

VÄLKOMNA TILL GREBBESTADS IF

Anders Eklund
Ordförande Grebbestads IF

Efter den fantastiska seriesegern i div. 2 under 2017 sjösatte vi de omfattande förberedelserna 

inför debuten i div. 1 under 2018.



GIF stiftades 28 maj 1922 av ett antal idrottsin-
tresserade ungdomar från Grebbestad på initiativ 
av gymnastikläraren Anders Eliasson på Folkhög-
skolan. Från början utövades fotboll och friidrott 
och sedan dess finns det dokumenterat 16 olika 
idrotter som bedrivits i GIF´s regi fram till dags 
dato. Från 1970-talet och framåt har det mesta 
cirklat runt fotboll, och så är det även idag. Men 
vi har dessutom tennis- och bordtennissektioner.

Idag har GIF upp mot 400 medlemmar. Det 
finns ca 125 aktiva, varav ca 100 är ungdomar 
från 7-17 år. Det finns ca 30 ledare i olika roller 
i styrelse, Ungdomssektion med ca 8 olika lag 
och Seniorsektion med två lag som 2019 spelar 
i div. 2 och div. 5.

Utöver detta finns ett stort antal medlemmar/
supporters/föräldrar som genom ideellt arbete 
mer eller mindre kontinuerligt stödjer föreningen 
vid anläggningsskötsel, matcharrangemang och 
andra sammanhang där GIF är aktiva. 

GIF har alltid strävat att ha en stark förankring i 
samhället, från tid till annan har vi haft ett finger 
med i många aktiviteter i Grebbestad, och så är 
det nu på väg att bli igen.

GIF är, och vill i ännu högre grad bli, ortens och 
traktens förening och därigenom vara en del av 
och en motor i utvecklingen av Grebbestad. Ett 
livaktigt och växande samhälle behöver många 
olika slag av aktiviteter, och frilufts- och idrotts-
liv - både för vuxna och ungdomar - är en viktig 
del av detta.

En viktig faktor för våra framgångar på seniorsidan 
är en livaktig ungdomsverksamhet, därifrån har 
GIF av tradition hämtat stommen till seniorlagen 
som under många år nått stora framgångar.  

GIFs verksamhet bidrar med mycket samhäll-
snytta genom sociala och idrottsliga aktiviteter 
som utvecklar såväl individer som samhälle. 
Vår ambition är att ytterligare utveckla detta 
med aktiviteter för samhällets och besökande 
ungdomar - träningar, matcher, fotbollsskola, 
sommarläger och annat. 

Vi bedriver såväl elit- som breddidrott och dessa 
verkar på sina resp. förutsättningar, i var sin sek-
tion. Det finns både flickor och pojkar i våra 
ungdomslag vilket borgar för jämställhetstänk 
och vi jobbar aktivt med att utbilda våra ledare 
för att motverka utslagning, mobbning och andra 
negativa företeelser i samhället  

Vi vill vidareutveckla verksamheten, anläggningen 
och nätverkandet så att det i ännu högre grad 
ger möjlighet för företag och privatpersoner att 
samverka och därigenom på olika sätt skapa af-
färsnytta och bidra till god utveckling av företag, 
individer och samhälle.

Den partnerfolder du nu har i din hand innehåller 
därför olika slag av aktiviteter som skall stärka 
den utvecklingen.

GIF skall fortsätta att vara en starkt lokalt för-
ankrad förening i ett starkt samhälle för att öka 
attraktiviteten med Grebbestad och bidra till en 

positiv samhällsutveckling.

VÅR VISION



Vi vill att GIFs verksamhet på olika sätt skall 
bidra till en positiv utveckling av vårt samhälle, 
dess företag, besökare och invånare. Som 
partner till GIF blir du en viktig medspelare 
för att vi tillsammans skall nå detta mål. 

Vår verksamhet skall bidra med mycket sam-
hällsnytta genom sociala och idrottsliga ak-
tiviteter som utvecklar såväl individer som 
samhälle, CSR är viktigt för GIF.

Vårt mål är att ni skall stärka ert varumärke 
och skapa positiva upplevelser tillsammans 
med Grebbestads IF, vilket i förlängningen 
leder till fler lönsamma affärer och affärsnytta. 
I dag har vi cirka 200 företag och privatper-
soner som är delaktiga i föreningen genom 
sitt partnerskap. 

Vår vision är att skapa ett av Bohusläns bästa 
affärsnätverk. Det gör vi tillsammans med våra 
engagerade nätverkspartners. Grebbestads 
IF skapar arenan för ert företag att hitta nya 
affärsmöjligheter och skapa nya relationer - 
bland annat genom nätverksträffar, närvaro 
på matcher, föreläsningar och mycket mer. 
Som partner erbjuds ni även möjligheten att 
exponeras på vår vackra idrottsarena Siljevi.

Under våra matcher får ni de bästa förutsätt-

ningarna för representation och kommer 
dessutom nära fotbollen på ett unikt sätt. 

Så ta med dina viktigaste kunder och dina kol-
legor till Siljevi. Tillsammans med Grebbestads 
IF lär ni känna fler människor och kommer 
i kontakt med nya företag i ett spännande 
nätverk där alla har samma mål – fler affärer 
och långvariga samarbeten.

ATT VARA PARTNER TILL GREBBESTADS IF

När du är partner till Grebbestads IF 
blir du en del av den goda gemenskap 
som råder i den rödsvarta familjen.  



MYCKET PUBLIK  = FLER POTENTIELLA KUNDER  

publiksnittet för Grebbestads IFs matcher ökade markant jämfört med övriga 

klubbar runt om i vår region, något vi i GIF är stolta över. Vi har ett bra match-

arrangemang, omtyckt av domare, motståndare och publik.  



STJÄRNPARTNER

• Logga på tävlingsdräkt kat. A

• Helsida i GIF-program

• Exponering i sociala medier

• Arenaskyltplats upp till 12 x 1m

• Exponering på spelarbussen 

• Logga i ”Dagens matchblad”

• Matchvärd vid en hemmamatch

• Profilering på startsidan på 

 GIFs hemsida & på www.gifpartner.se

• Matchbollar till samtliga hemma-

 matcher 

• 8 platser på kickoff inför seriestart

• 8 platser på föreläsning med GIF 

• 8 platser på GIFs sommarträff 

• 4 platser på GIF s hummer alt. 

 ostronsafari 

• 8 platser på GIFs årsfest 

• 8 entré till GIFs partnerlounge på Siljevi

• Logga på tävlingsdräkt kat. B

• Helsida i GIF-program

• Exponering i sociala medier

• Arenaskyltplats upp till 6 x 1m

• Logga i ”Dagens matchblad”

• Matchvärd vid en hemmamatch

• Profilering på startsidan på 

 GIFs hemsida & på www.gifpartner.se

• 8 Matchbollar 

• 4 platser på kickoff inför seriestart

• 4 platser på föreläsning med GIF 

• 4 platser på GIFs sommarträff 

• 2 platser på GIF s hummer alt. 

 ostronsafari 

• 4 platser på GIFs årsfest 

• 6 entré till GIFs partnerlounge på Siljevi

Exponering

Exponering

Övrigt

Övrigt

HUVUDPARTNER
Affärsnätverk

Affärsnätverk

• 8 årskort på Siljevi • Medlemskap i GIF 

• Rätten att utnyttja GIFs spelare till event & marknadsföring

• 6 årskort på Siljevi • Medlemskap i GIF 

• Rätten att utnyttja GIFs spelare till event & marknadsföring



BRONSPARTNER
• 1/8-sida i matchprogram 

• Arenaskylt 30x50 cm alt. 50x30 cm 

• 1 matchboll 

• Profilering på www.gifpartner.se 

• 1 entré till GIFs partnerlounge 

 på Siljevi

• 1 årskort på Siljevi

• Medlemskap i GIF

SILVERPARTNER
• 1/4-sida i matchprogram

• Arenaskylt 100x90 cm

• 3 matchbollar

• Profilering på www.gifpartner.se

• 2 entré till GIFs partnerlounge 

 på Siljevi

• 2 årskort på Siljevi

• Medlemskap i GIF 6.000kr10.000kr

• Logga på uppvärmningsdräkt

• Helsida GIF-program 

• Arenaskylt 150x90 cm 

• Exponering i ”Dagens matchblad”

• 6 matchbollar

• Profilering på www.gifpartner.se

•  3 platser på kickoff inför seriestart med 

GIF 

• 2 platser på föreläsning med GIF

• 2 platser på GIFs sommarträff 

• 3 platser på GIFs årsfest 

• 4 entré till GIFs partnerlounge på Siljevi

30.000kr

PLATINAPARTNER
Exponering Affärsnätverk

Övrigt

• 4 årskort på Siljevi • Medlemskap i GIF

• Halvsida i GIF-program 

• Arenaskylt 150x90 cm 

• 6 matchbollar

• Profilering på www.gifpartner.se

•  2 platser på kickoff  

Inför seriestart med GIF 

• 2 platser på GIFs sommarträff

• 2 platser på GIFs årsfest

• 3 entré till GIFs partnerlounge på Siljevi

20.000kr

GULDPARTNER
Exponering Affärsnätverk

Övrigt

• 3 årskort på Siljevi • Medlemskap i GIF



Grebbestads IF kommer att arrangera en 

sommarträff där nätverksbyggande är 

målsättningen. Enklare förtäring ingår för 

GIF-partner. Ev. avslutning med GIF-match.

GIF SOMMARTRÄFF

Grebbestads IF arrangerar en intressant föreläsare 

där GIF-partners blir inbjudna. Enklare förtäring 

ingår i ett nätverksbyggande arrangemang.

GIF FÖRELÄSNING 13 JUNI
MED TORSTEN JANSSON

FÖRELÄSNINGSBILJETT   

Föreläsning, mingel, enklare förtäring 

och dryck  1.500 kr 



Grebbestads IF kommer tillsammans med 

Everts Sjöbod att arrangera en heldag. Vi 

möts upp i sjöboden går igenom säkerhe-

ten och tar på de varma goa säkerhetso-

verallerna. Nu är vi redo att gå ombord på 

båten med ca 2 timmar framför oss. Under 

fisketuren kommer alla att få dra upp en 

GIF HUMMER- / OSTRONSAFARI

hummertina och kanske fånga Er första 

hummer. När fisketuren är slut värmer vi 

oss i dom vedeldade badtunnorna och 

avslutar kvällen genom att avnjuta dagens 

skaldjurstallrik med tillbehör.



ÖVRIGA MÖJLIGHETER TILL  
PARTNERSKAP MED GIF

MATCHBOLLAR  
företag  

• 1 boll   900 kr 
• 2 bollar   1.500 kr 
• 3 bollar   2.100 kr 
• 5 bollar   2.700 kr
• samtliga 
 hemmamatcher   5.000 kr

MATCHBOLLAR  
privatpersoner   

• 1 boll   500 kr 
• 2 bollar   800 kr 
• 3 bollar   1.100 kr 
• 5 bollar  1.500 kr 
• Samtliga
 hemmamatcher  3.000 kr

HYRA SKYLTPLATS  
Siljevi 
(skylt bekostas av företaget) 

• Banderoll 12x1m 14.000 kr
• Banderoll 6x1m 9.000 kr
• Stor 150x90 cm   5.000 kr 
• Mellan 100x90 cm  3.000 kr 
• Liten 55x30, 30x50 cm   1.000 kr

KLUBB 1922    

• 1 årskort på Siljevi 
• 1 matchboll
• 1 medlemskap
• Inbjudan till GIFs sommarträff
• Namn på www.gifpartner.se

  1.922 kr 

ANNONS 
i GIF-program  

• Baksida  6.000 kr 
• Helssida   3.500 kr 
• Halvsida  2.500 kr
• 1/3- sida  2.000 kr
• 1/4 -sida  1.500 kr
• 1/8-sida  1.200 kr

ANNONS 
i Dagens Match-blad  

• Baksidesannons
 storlek 139x55mm 2.000 kr 



ÅRSKORT  
(ordinarie entré 100 kr/match)

• Företag 1.200 kr
• Vuxna   800 kr 
• Ungdom/pensionär  400 kr

Kontaktuppgifter GIFs marknadsgrupp 2019

Kenneth Eriksson, ordf.  0708-241130
 kenneth.eriksson@protoma.se

Thommy Nilsson 0709-172375
 thommy.nilsson@kisuma.se

Rolf Bergstedt 0709-904120
 rolfb@hotmail.se

Tage Christoffersson 0739-420904 
 tage.christoffersson@outlook.com

Reine Arvidsson 0705-159615 
 reine@fastighetsradgivning.se

Jens Ohlson 0709-192805
 jens@ohlsonphoto.com

Anders Eklund 0708-710698
 eklund.grebbestad@telia.com

Peter Svensson 0705-729395
 lillen.svensson@telia.com

MEDLEMSKORT 
privatpersoner 

• Enskild 250 kr/år 
• Familj  600 kr/år

Grebbestads IF har en aktiv ungdomsverksamhet. 
Det återspeglar sig i bl.a. 2018 års A-lag där ca 30% av spelarna var egna 
produkter. Med drygt 100 aktiva ungdomar i åldrarna 7-17 år så ser vi goda 
möjligheter att bibehålla denna återväxt i framtida seniorlag.

Självklart är ni välkomna att supporta Grebbestads IFs ungdomsverksamhet.
Tag kontakt med någon i marknadsgruppen så berättar vi mer om hur man 
kan samarbeta med ungdomarna i klubben. 

VILL NI STÖTTA 
UNGDOMSVERKSAMHETEN



GREBBESTADS IF

Bryggerigatan 15B
457 72 Grebbestad
www.grebbestadsif.se
info@grebbestadsif.se

Partnersida:
www.gifpartner.se

NYTT LAGFOTO


