
Tillsammans. Sedan 1906

Så här kan du som samarbetspartner 
 synas tillsammans med Vänersborgs IF:

•  Dräktreklam, dam- och herrlag, samt barn- och ungdomslag

•  Overaller och föreningskläder för VIF:s barn och ungdomar

•  Skyltar runt Vänersvallen och/eller Boteredsvallen

•  Programblad, seniormatcher

•  Matchannonser på VIF:s hemsida, sociala media och lokaltidning

•  Digitalskyltar

•  Matchsponsor vid seniormatcher

•  1906-klubben

•  Erbjudanden på vanersborgsif.se 

•  Erbjudanden i våra sociala medier

•  Gör tummen upp för Vänersborg via Vänersborgshäftet

•  Spring för VIF – sponsra våra löpare med en slant/varv

•  Evenemang som Aqua Blå och Jul i Arenan/Jul i stan

•  Landslagets fotbollsskola – en av Västergötlands största

•  ICA Kvantum Cup – kommunmästerskap för seniorer, futsal

Läs mer om Vänersborgs äldsta fotbollsförening på vanersborgsif.se  
och följ vår vardag på Facebook och Instagram

Trygghet • Utveckling • Glädje • Gemenskap

Välkommen som samarbetspartner!

Säsongen 2019

Välkommen att kontakta Vänersborgs IF:s Marknads- och  
evenemangskoordinator Jonathan Helldén, för mer  information  
om hur vi kan skapa ett samarbete som vinner i längden. 

Telefon: 0521-100 53  • E-post: jonathan@vanersborgsif.se



Välkommen att bli en del av laget – vi tror på 
trygghet, utveckling, glädje och gemenskap!

Sedan 1906 har Vänersborgs IF varit en angelägenhet för vänersborgarna. 
 Genom åren har föreningen haft 15 olika idrottsgrenar på programmet.  
Sedan 1978 är det 100 procent fotboll som gäller. Och VIF är verkligen  
en förening som har framtiden för sig. 

Med omkring 1100 medlemmar och  närmare 500 fotbollsspelande barn och  
ungdomar, är VIF idag en viktig spelare i  kommunen. Med fokus på trygghet, 
 utveckling,  glädje och gemenskap vill vi fortsätta nå bra resultat även på  
fotbollsplanen.

Stärk ditt varumärke.  Tillsammans med oss.
I Vänersborgs IF får barn och ungdomar vara med och uppleva lagets  
gemenskap och lära sig jobba mot ett gemensamt mål, med allt vad det 
innebär i form av personlig utveckling. Det innebär också att man mår  
bättre rent fysiskt. Att lära sig umgås med en fotboll har med andra ord 
många större värden, än glädjen att vinna matcher.  

Det är dessutom en gyllene väg till integration. Fotbollens språk har  
inga  gränser och ett lag som består av individer med olika bakgrund  
och erfarenheter blir dessutom en starkare enhet.

För att vi ska kunna fortsätta sträva mot vår 
vision, behöver vi samarbetspartners som 
 delar våra tankar och ambitioner. 

Ett gott samarbete med näringslivet innebär samtidigt att vi kan sätta upp 
nya resultatmål för våra representationslag, där vi 
idag hittar många  talanger från de egna leden.  
Herrarna kommer säsongen 2019 att mäta sina  
krafter i  division 2 Norra Götaland. Damlaget,  
som firar 50-årsjubileum i år och består av lovande 
juniorspelare, tar ny sats mot toppen i division 3.

Vi ser verkligen fram emot säsongen 2019. Välkommen att vara med!

Vänersborgs IF:s vision Vänersborgs IF är den optimala utvecklingsmiljön för  spelare och ledare.  Tillsammas skapar vi förutsättningar för varje individ att lyckas, både på och utanför fotbollsplanen.

I september har du  
möjligheten att sponsra 

alla våra löpare i  
”Spring för VIF”  

och synas i samband  
med VIF-dagen!

Så här kan du synas tillsammans med VIF ▶
Foton: Patrik Karlsson / Fredrik Andersson / Lennart Svensson 


