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Til bedrift: 

Erdal Idrettslag ønsker å takke for at dere vurderer å støtte oss med 

skilt på vårt idrettsanlegg. Klubben har hatt avtaler løpende siden 

2005 og håper at dere vil være med på laget. Skiltreklame har vært 

en viktig inntektskilde for klubben, som igjen bidrar at vi kan 

opprettholde ett godt tilbud til våre medlemmer. 

 

Litt om Erdal Idrettslag 

Erdal Idrettslag er et idrettslag på Askøy utenfor Bergen. Idrettslaget ble stiftet i 1944 

og har siden den gang i hovedsak fokusert på fotball. 

Verdier 

Erdal IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: 

 Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vår drives etter idrettens 

organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Verdiene skal hjelpe oss til 

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre på og utenfor 

banen 

• å skape gode holdninger, som fører til et godt miljø i klubb og bygd 

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

• å være en klubb med felles verdier 

• å være klubben i ditt hjerte 

http://www.erdal-il.no/
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Virksomhetsidé 

Erdal Idrettslag er et fleridrettslag som skal skape idrettsglede, engasjement og tilhørighet ved å 

aktivisere barn, unge og voksne i unike og trygge omgivelser på Askøy, utenfor Bergen. Erdal IL ønsker 

å gå i TAKT med bygden og sine medlemmer (skape Tilhørighet, Ansvar, Kompetanse og Tillit), samt 

legge forholdene til rette for at du ønsker å gå i TAKT med klubben. 

 

Hovedmål 

Hovedmålet til Erdal IL er at vi skal være et viktig samlingspunkt i bygden, preget av 

stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der 

spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og 

toleranse. 

Klubbens arbeidsmål 

Klubben skal framstå som ryddig, utadvendt og inkluderende. 

Klubbens lag skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet. 

Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn i alderen 3-12 år 

 

Skiltavtale 

Reklameskiltavtale er først og fremst en støtte til drift og utvikling av Erdal fotball. I 

tillegg er avtalen en fin måte å profilere din bedrift på. 

• Erdal er Askøys nest største bygg med ca. 1300 husstander 

• Erdal Idrettslag teller ca. 350 medlemmer i alderen 5-12 år. Legger man til 

familie og venner for hvert av medlemmene er det mulighet for god 

profilering av din bedrift. 

• Erdal IL og Ask fotball er moderklubbene til Østsiden FK Askøy og har ett 

tett samarbeid. Østsiden FK deler anlegg med Erdal IL og Ask fotball. 

• Sentral beliggenhet og samlingspunkt i bygden. 

http://www.erdal-il.no/
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• Erdal ungdomsskole, grendahuset og idrettsplassen benyttes ved kultur- 

og idrettsarrangement. 

• Erdal Cup fyller i 2020 40 år og er klubbens viktigste inntektskilde med 

rekord på 230 lag. Cupen er for alderen 5-19 år med flere tusen deltakere 

og besøkende. 

Forpliktelser Erdal IL ved Skiltavtale 

• Reklameskilt plasseres godt synlig fra sittetribunen og 

omkringliggende bygninger 

• Skiltet er bedriftens eiendom og skal om ønskelig returneres ved 

oppsigelse av avtalen 

• Profilering under Erdal cup. 

• Profilering på hjemmesiden www.erdal-il.no og sosiale medier hvor 

klubben har opprettet bruker. 

• Ikke bindende avtale over flere år. 

 

Kostnad for bedrift 

Ved inngåelse av avtale er summen første året kostnad av trykk av skilt + 

3000 kr. 

Fra andre året er summen 3000 kroner til bedriften ønsker å si opp 

avtalen. 

Link til profilering på hjemmeside: 

http://www.erdal-il.no/p/32981/sponsorer samt forsiden med rullering av bedriftslogoer. 

Digitalt programblad Erdal cup: samt logo i profixio som er påmeldingsverktøyet til cupen. 

http://www.erdal-il.no/p/29173/erdal-cup 

 

Ta kontakt ved spørsmål 

http://www.erdal-il.no/
http://www.erdal-il.no/
http://www.erdal-il.no/p/32981/sponsorer
http://www.erdal-il.no/p/29173/erdal-cup

