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Tre lägenheter mellan 80 – 90 m2
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Vi arbetar med integrering av familjer
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Välkommen till Vejby IF
- Föreningen som tar extra stort socialt ansvar!
Vejby IF tar ett extra stort socialt ansvar, har visioner
för framtiden och är en förening som jobbar för att
bidra till ett hållbart samhälle.
Föreningen som bytte namn från Vejbyslätts IF 2009,
bildades i det lilla stationssamhället vid Västkustbanan
1921. Året efter blev man registrerad hos fotbollsförbundet och det är från denna tidpunkt klubben
räknar sin historia.
Vejby IF har sedan 1960-talet haft en livfull ungdomsverksamhet som idag omfattar 17 lag i ungdomsverksamheten, både pojkar och flickor. Våra seniorer spelar
2019 i division 4, seniorfotbollen omfattar även B-lag,
U19-lag och ett oldboyslag.
En milstolpe i vår historia skrevs under 2015. Då
kunde den nya konstgräsplanen tas i bruk, vilket är
en fantastisk träningsmöjlighet inte minst för alla våra
barn och ungdomar. Under 2016 kom nya läktaren på
A-planen. Den ger supportrarna en härlig vy över
planen och skapar en gemenskap bland alla när
vi sitter tillsammans och hejar fram våra lag. Vårt
senaste projekt är installering av WIFI på hela
anläggningen och givetvis vår fina entrébod.
Vid sidan om fotbollen driver Vejby IF sedan 1980talet även en omfattande verksamhet med fritidshem,
fritidsklubb och fritidsgård. Föreningen driver också
den populära Vejby Loppis med över 50 000 årliga
besök samt Rondellen som är integrerade verksamheter för långtidsarbetslösa och nyanlända som drivs
i samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen.
Under 2016 köpte föreningen även en villa vid Sanatorievägen i Vejbystrand som efter att ha stått tom i
flera år renoverats och byggas om till tre lägenheter.
Våren 2017 stod tre fina och ljusa lägenheter färdiga
och genom ett avtal med kommunen har de blivit
bostäder åt de
flyktingar som Migrationsverket anvisar till Ängelholm.
Vejby IF har en viktig uppgift med alla våra verksamheter, och vi kommer tillsammans med alla fantastiska
medlemmar, ledare, personal och ideella människor
i och runt föreningen fortsätta att utveckla detta
arbete.

För att lyckas krävs även ett väl fungerande samarbete
med alla er företagspartners, stora som små. Under 2017
startade vi upp ”Team Oranje” vårt eget affärsnätverk,
som snabbt blev succé idag är vi över hundra företag.
Under 2018 utökades antalet nätverksträffar med totalt
fem, samtliga i olika miljöer och inplanerade vid frukostoch lunchtid. Team Oranjes årliga utvärdering visade att
lunchträffar är populärast. Därför kommer vi under 2019
prioritera att lägga träffarna under lunchtid, vi fortsätter
med fem träffar vilket var ett lagom antal enligt samma
utvärdering. Det som blir nytt är att vi utökar med
”Oranje Special Events” där vi bl.a. erbjuder golf, padel
och hockey. Vi kommer även att ha någon eller några
överraskningar!
Avslutningsvis, ett bevis på vårt framgångsrika arbete i
föreningen var när vi under 2018 tilldelades värdskap för
två landskamper, då svenska flicklandslaget spelade EMkval tillsammans med Slovenien och Israel. Idrottsplatsen
var fullbesatt under två matchdagar och vi kan inte vara
annat än superstolta över vår landslagsdebut som genomfördes tack vare ett fantastiskt engagemang och samarbete
i och kring vår förening.
Tillsammans med er kan vi fortsätta driva vårt stora
engagemang i bygden, långt bortom fotbollsplanen!
Välkommen till Vejby IF!

ANDERS LILJEBLAD

Klubbchef
070-54 86 163
andersliljeblad@vejbyif.se

CHRISTIAN JENSEN

Marknad & Sport
0733-76 12 17
christian.jensen@vejbyif.se
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Nätverket fortsätter att växa!
2017 startade vi Team Oranje, vårt eget affärsnätverk, och vilken succé det blivit!
Under startåret arrangerade vi två träffar med närmare hundra företagare. Under 2018 utökades
antalet träffar med totalt fem, samtliga i olika miljöer och inplanerade vid frukost- och lunchtid.

NÄTVERKET
Vill du veta mer?
Kontakta Christian Jensen
christian.jensen@vejbyif.se

Nätverksåret 2018 inleddes med incheckning på Ängelholm-Helsingborg Airport. Under våren hann vi med att
träffas för lunch på nya hotellet i Ängelholm, Hus 57. Innan sommaren gjorde vi tillsammans med Laholms FKs nätverk
en gemensam träff med frukost på Norrvikens Trädgårdar. På höstkanten fick vi möjlighet att träna, äta och känna
på tempen i nya Vattnets Hus i Ängelholm. Nätverksåret avslutades på Vejby IP, i samband med arrangörskapet av
flicklandskamperna där vårt nätverk fick besök av landslagskapten Andreas Granqvist tillsammans med HIF-kollegan
och tillika Vejby IF bekante Pär Hansson.
Under 2019 utvecklar vi vidare affärsnätverket ”Team Oranje” som ingår som en del i alla våra sponsorpaket. Ett
utförligt branschregister finns tillgängligt på vår hemsida med samtliga nätverksföretag. På ”Team Oranje” sidan har
även våra större partners (Guld-Silver nivå) möjlighet att exponera sina aktuella erbjudande eller kampanjer.
Hemsidan kommer vara den digitala samlingspunkten för nätverket med kalender, nyheter, bilder och övrig
information som är bra att ha i samband med sitt medlemskap i ”Team Oranje”.

NYHET - ”SPECIAL EVENTS” FÖR GULD- & SILVERPARTNERS
Under 2019 har vi förutom de fem ordinarie nätverksträffarna även
avsikt att bjuda in våra större partners (Guld-Silver nivå) till ytterligare
aktiviteter vi kallar ”Special Events”. Exempel på sådana event kan
vara t.ex. -Padel-Cup, Nätverksgolf, Nätverkshockey och förhoppningsvis
kunna bjuda med er till en match i Lindab Arena och på Olympia
vid något tillfälle under året.
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Medlemmar
BANK & FÖRSÄKRING
FOND & FÖRSÄKRING
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SWEDBANK
BIL & MOTOR
BILFÖRMEDLINGEN
BÖRJESSONS BIL
MOTOR VILLAGE
MR. CAP
SKÅNETRUCK
VEJBY 100 AUTOEXPERTEN
BYGG & ANLÄGGNING
ANBULTEN
EEAB
ELTJÄNST
JOHANSSONS VVS
LEEMAN ENTREPRENAD
LINDAB I SVERIGE AB
LM BYGG
MARCUS WALLGREN BYGG
MTA BYGG HALMSTAD
NP NILSSON
PRENAD
RCC INDUSTRIGOLV
SANDÉNS GOLV AB
SANDINS ENTREPRENAD OCH RAIL
SVENSKT BYGGMONTAGE AB
TRÄDGÅRDSLYCKA
VEJBY TRÄ / WOODY
WINTERHOF
WIWA
BYGGMÄSTARN I SKÅNE
DJUR
BJÄRE VETRINÄRKLINIK

ENERGI & KOMMUNIKATION
BJÄRE KRAFT
MURR ELEKTRONIK
TEDKOMP
TEDELEKTRO
TEDSERVICES
FASTIGHET
BACKAHILL AB
DALESKA
MELIN FÖRVALTNING
ÄNGELHOLMSHEM
HOTELL & RESTAURANG
BJÄRE FISK OCH SKALDJUR
HAMNPLATS3
HUS 57
NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR
RASTA ÅSEN
VALHALL PARK HOTELL
VEJBY RESTAURANG OCH PIZZERIA
VEJBY STRAND HOTELL & PUB
VEJBYSTRANDS VANDRARHEM
HUS & HEM
BRISCAPO
CHELSON BYGGVÅRD
COLORAMA
KURT LUNDSTRÖMS MÅLERI
KÖKSPUNKTEN (ELON)
LUXAFLEX
HYRMASKINER
HYR IN
KRANPUNKTEN

MARKNADSFÖRING & SPONSRING
EZENZE MARKNAD & SPONSRINGSBYRÅ
RETAIL SUPPORT
MAT & LIVSMEDEL
BJÄRE CHIPS
CAFEGO
ENGELHOLMSGLASS
HEBERLEINS
ICA VÅGEN
SABAFRUIT
SANDGÅRDENS SKAFFERI
SNITTEN
VILT & GOTT
MILJÖ & ÅTERVINNING
BERGMARK SUSTAINABILITY
MÄKLARE
SVENSKA MÄKLARHUSET
OMVÅRDNAD
KRAFTKÄLLAN
BÅSTAD & BJÄRE PRAKTIKERTJÄNST
MEDIDYNE
VEJBYSTRANDS MASSAGE
RESOR & TURISM
FUTURE TRAVEL
SPORTS INTERNATIONAL
VEJBYSTRANDS TAXI
ÄNG/HBG AIRPORT
SHOPPING
LADAN I BOARP
SPORT & FRITID
HÖJDMETER.SE

DYKERI & SJÖARBETEN
SVENSK SJÖENTREPRENAD

HÄLSA
FRISKIS SVETTIS
STRONG NOW
VATTNETS HUS

EKONOMI & JURIDIK
ADVOKATFIRMAN NILSSON
BBS ACCOUNTING
GRÖNVALL & PARTNERS

IT KOMMUNIKATION & MEDIA
DIFLEX
VIASAT SPORT
XELENT

STÄD & SANERING
VISAB

JOBB & UTBILDNING
VEJBYSTRANDS SKOLA
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TRYCK & PROFIL
KONDEKTOR
INTERSPORT
KELO
TOPFLIGHT
TRYCKAREN

VÅRA EVENT

2019

2022

Vejby IF firar
100 år!

1.628

Publikrekordet
VIF-HIF 2014
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2019 spelar vårt
A-lag i div fyra

50.000

Antal besökare på
loppisen varje år

100

Antal företag i vårt
växande nätverk
”Team Oranje”

478

Antal medlemmar
i Vejby IF

138

Antal inskrivna
barn i Vejby IF:s
fritidsverksamhet

22

Antal anställda
i Vejby IF

Partnerpaket 2019
Som partner till Vejby IF är ni en viktig del i vår resa mot att vara en förening som fortsatt tar ett stort socialt
ansvar. För att lyckas med detta är det viktigt för oss att ha ett väl fungerande samarbete med alla er företagare,
stora som små. Våra partners hållbara sponsring, bidrar till ett mera hållbart samhälle!
I samtliga våra paket ingår exponering och möjlighet att vara med vid våra olika event, men även medlemskap i vårt
uppskattade affärsnätverk som vi kallar ”Team Oranje”. Välj mellan att vara en Guld, Silver- eller Bronspartner där ni
inbjuds till samtliga nätverksarrangemang och syns tillsammans med Vejby IF. Som ”VIF-partner” vilket är det enklare
paketet bjuds ni in till en av våra årliga nätverksträffar.
Genom exponeringen syns våra partners, inte minst på idrottsplatsen som vi ständigt utvecklar för varje år. Utöver
exponeringen i våra paket kan företag även köpa separat exponering på t.ex. VIF-bussarna, matchvärdskap med
annonsering etc. eller möjligheter att synas lite extra i samband med våra övriga event på IP under säsongen.

PARTNER
Vill du veta mer?
Kontakta Christian Jensen
christian.jensen@vejbyif.se

Team Oranje ingår i alla våra partnerpaket. Vill du få ut max av medlemskapet,
välj Guld- eller Silvernivå. Då ingår även våra ”SPECIAL EVENTS” och möjlighet
att exponera företagserbjudande via Vejby IF till övriga i Team Oranje!

GULD
SILVER

GULD & SILVER
Inbjudan till samtliga träffar inkl.
”Special Events” (extra aktiviteter
som t.ex. nätverksgolf och Padel
Cup), tillgång till bransch- och
kontaktlista samt exklusiv möjlighet
att exponera erbjudande till övriga
medlemmar via Vejby IF
och hemsidan.

BRONS
VIF
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BRONS
Inbjudan till ordinarie träffar fem
(5) st, tillgång till bransch- och
kontaktlista.
VIF-PARTNER
Inbjudan till en (1) utvald träff,
tillgång till bransch- och
kontaktlista.

EXPONERING
Reklamskylt IP (förhandsrätt på nya läktaren)
Beachflag IP
Möjlighet till eventyta på IP/Vejby Loppis 2 tillfällen/år
Logotyp på;
-sponsorvepa på IP
-matchprogram
-digital skärm på IP på matchdag
-digital skärm på Loppisen
-hemsidans startsida i bildspel med länk
-hemsidans partnersida med länk

NÄTVERK
5 träffar, Special Events, Marknadsföring och möjlighet
att exponera erbjudande till övriga medlemmar via Vejby IF.

EXPONERING
Reklamskylt IP
Beachflag IP
Möjlighet till eventyta på IP/Vejby Loppis 2 tillfällen/år
Logotyp på;
-sponsorvepa på IP
-matchprogram
-digital skärm på IP på matchdag
-digital skärm på Loppisen
-hemsidans startsida i bildspel med länk
-hemsidans partnersida med länk

NÄTVERK
5 träffar, Special Events, Marknadsföring och möjlighet
att exponera erbjudande till övriga medlemmar via
Vejby IF.

EXPONERING
Reklamskylt IP
Företagsnamn på;
-sponsorvepa på IP
-matchprogram
-hemsidans partnersida med länk

NÄTVERK
5 träffar

EXPONERING
Reklamskylt IP
Företagsnamn på;
-sponsorvepa på IP
-matchprogram
-hemsidans partnersida med länk

NÄTVERK
1 utvald träff

BILETTER & EVENT
2 årsabonnemang sittplats nya läktaren
2 biljetter till årsfesten
MATCHVÄRDSKAP
Ni är matchens företag på IP inkl. mat & dryck för 10
pers. Eventyta, exponering matchprogram, speakerbudskap
samt utser och delar ut pris till ”matchens spelare”

BILETTER & EVENT
2 årsabonnemang sittplats nya läktaren
2 biljetter till årsfesten

BILETTER & EVENT
2 säsongskort
2 biljetter till årsfesten

BILETTER & EVENT
2 säsongskort

Reklamskatt 7,65 % samt ev. produktionskostnad tillkommer på delar av paketen.
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BBS
Accounting
Service AB

Hjärtstartare
www.medidyne.se I www.zollaed.se

ADVOKATFIRMAN NILSSON
BJÄRE CHIPS
BJÄRE VETRINÄRKLINIK
BILFÖRMEDLINGEN
BYGGMÄSTAR´N I SKÅNE
CAFEGO
CHELSON BYGGVÅRD
ENGELHOLMS GLASS
FOND & FÖRSÄKRING
HYR IN

HÖJDMETER.SE
KRAFTKÄLLAN KONSULT AB
KÖKSPUNKTEN
LEEMAN ENTREPRENAD
LUXAFLEX
MARCUS WALLGREN BYGG
MR CAP
NP NILSSON
PIPELINE
RASTA ÅSEN

RCC INDUSTRIGOLV
RETAIL SUPPORT
SANDÉNS GOLV AB
SANDINS ENTR. & RAIL AB
SANDGÅRDENS SKAFFERI
SNITTEN
SVENSKT BYGGMONTAGE AB
SVENSKA MÄKLARHUSET
TRÄDGÅRDSLYCKA
VALHALL PARK

HAMNPLATS 3

MELIN FÖRVALTNING

HEBERLEINS
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VEJBYSTRANDS MASSAGE
VEJBYSTRANDS VANDRARHEM
VEJBY STRAND HOTELL & PUB
VILT & GOTT
VISAB
WINTERHOF KONSULT AB
WIWA ENTREPRENAD AB
XELENT

MATS LANDERBERG STUDIO

-Ni är en viktig del i vårt samhällsarbete!

VEJBY IF
Box 42, 266 02 Vejbystrand
kansli@vejbyif.se

vejbyif.se

Sponsorkatalogen 2019

framtagen i samarbete med

