
SELBAK TIF 2022



 Vi er annerledes klubben som ikke lønner spillere, vi dyrker frem 

egne talent og ikke minst tar sosialt ansvar i lokalmiljøet på 

Selbak.

 For oss er samhold, tilhørighet og klubbfølelse like viktig for spillere 
fra 6 år til Old Boys.



 Selbak Turn og idrettsforening er idrettsforening på Østsiden av Glomma i 
Fredrikstad kommune. Foreningen er stiftet i 1919 og drifter eget anlegg med 
klubbhus, gress og kuntgressbane. Fotball er for tiden eneste idrett i foreningen og 
vi har pr i dag ca 200 aktive. –

 Foreningen ligger i rød sone i Fredrikstad kommune i levekårsundersøkelser, og 
jobber aktivt for at Selbak stadion skal være et trygt samlingspunkt for barn og 
unge i nærmiljøet. 

 Selbak TIF jobber aktivt med integrering og er en av hovedsamarbeidspartnerne 
til Fredrikstad idrettsråd i arbeidet med å få barn og unge fra alle kulturer til å 
være i aktivitet og samles i idrettslaget.

 Vi jobber aktivt med å utvikle vårt anlegg og tilbud, slik at Selbak Stadion skal 
være et sted for variert trening og trygt sted å være for hele Selbak samfunnet, 
og ikke bare for våre aktive medlemmer. 

 Foreningen skal være en klubb hvor alle har råd til å være med og vi er veldig 
opptatt av å holde kostnadene nede.



SAMARBEIDSAVTALER

 Stadion navn

 Drakt reklame

 Oppvarmingstøy og ledertøy

 Kampsponsor

 Stadion reklame

 Aktiviteter

 Gratis feriefotball

 Sesongkort



STADION NAVN

 Selbak Stadion er et flott navn, vi er mye profilert og anlegget er 

et stort samlingspunkt og en arena for integrering på Selbak.

 Ditt firmanavn kan bli det nye navnet på vårt samlingspunkt☺

 Antatt pris kr 100 000 pr år



DRAKTREKLAME

Drakt reklame på a- lags drakt fra  10 000 kr til 30 000 pr år

Be om pris på reklame på drakter til resterende senior og yngre lag



OPPVARMINGSTØY OG LEDERTØY

 Drakt reklame på oppvarmings og ledertøy

 Meget godt profilert på kamper og trening

 Meget godt profilert i media

 Fra 10 000 kr



KAMPSPONSOR

 Profilert i sosiale medier på  Selbak TIF

 Profilert av speaker på kampen

 3000 kr pr kamp



- I forbindelse med oppgradering i 2020 bygges nye 

gjerder bak begge målene og på langside

Stadion reklame

1 år 2 år 3 år Produksjon

Skilt 1* 3 m 5000 kr 4500 kr pr år 4000 kr pr år 1850 kr + 

mva

Skilt 1* 2 m 4000 kr 3500 kr pr år 3250 kr pr år 1280 kr + 

mva



 Aktiviteter

 Gratis feriefotball

 Selbak TIF arrangerer gratis ferie fotball for barne og unge i nærmiljøet i samarbeid 
med Fredrikstad idrettsråd. 

 Navnet på feriefotballen er til salgs for kr 20 000



SESONGKORT

- Alle Selbaks kamper for kr 700
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