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Ta hand om  
dig och det  
ditt hjärta 
klappar för
För en fotbollstjej i tonåren är risken för en 
allvarlig knäskada tre gånger större än för 
en kille. Men genom rätt träning och lagom 
mycket matchspel går det att stoppa många 
knäskador.  

Vi på Folksam vill att du och andra unga tjejer  
ska få leva ut er fotbollspassion skadefria,  
utan avslitna korsband. Därför arbetar vi  
tillsammans med Svenska Fotbollförbundet  
i projektet Knäkontroll, för att forska om och 
förebygga skador – så att du kan fortsätta ha  
kul med fotbollen. 

Besök oss på folksam.se
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Framtidsplaner
En bra hemmaplan är grunden för en bra verksamhet oavsett om det 
är idrott eller arbete. Det är här man kämpar, utvecklas och växer. Det 
är här man firar framgångar med lagkamrater och kollegor, tränare 
och chefer. Vi på Fabege ser fotbollens stora betydelse för ungdomars 
fysiska aktivitet, personliga utveckling och samarbetsförmåga. På pla- 
ner runt om i Stockholm utvecklas nya förmågor varje år. Därför är vi 
stolt sponsor av Stockholms Fotbollförbund och dess verksamhet.

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning 
och förvaltning av kontorslokaler och fastighetsutveckling. Vi erbjuder attraktiva lokaler i  
Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad. www.fabege.se | 08 - 555 148 00









Bolla idéer. Planera, budgetera och fokusera. Hos Viking Line konfererar din förening till attraktivt 

pris – och det är bara en av fördelarna.

vikingsport@vikingline.se. 

 

Målgivande konferenser

vikingline.se
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S:A RÖRELSEINTÄKTER

BRUTTOVINST

S:A RÖRELSEKOSTNADER

S:A PERSONALKOSTNADER

S:A  AVSKRIVNINGAR

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

BERÄKNAT RESULTAT
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FRAMTIDENS STJÄRNOR 
ÄR REDAN HÄR!
Alla ungdomsserier i Stockholm, Göteborg och Skåne ingår i Sanktan. 130.000 spelare och 55.000 matcher gör 
Sanktan till världens största fotbollsturnering och en samlingsplats för barn och ungdomar som vill umgås och 
ha kul kring fotbollen. Läs mer och följ ditt lag på sanktan.se
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Vill din fotbollsklubb tjäna pengar? Enklaste sättet att tjäna pengar är 
att sälja produkter som folk verkligen behöver och ändå skulle köpa 
– som strumpor och underkläder. Bara under förra året tjänade 181 
fotbollsklubbar i Stockholm sammanlagt 2,1 miljoner kronor genom 
att sälja Newbodys populära produkter. Pengar som användes till 
träningsläger, cuper och att stärka föreningarnas ekonomi.

Vill ni också starta en försäljning? Hör av dig till oss så kan vi diskutera det 
bästa försäljningsupplägget för just ditt lag eller din klubb.

031-709 56 50  newbody.se

Fotbollsklubbar i Stockholm tjänade

2,1 miljoner kronor*

Newbody samarbetar bl.a. med:

*181 

Stockholmsklubbar 

sålde Newbody 

under 2010 och tjänade 

sammanlagt 

2,1 miljoner kr. 



033 - 25 88 50
Eurotravel Sports startade 1999 och är idag Sveriges mest kompletta resebyrå för idrotts-
resor. Vi har fotbolls- och hockeyresor, träningsläger och cupresor, resor till Formel 1 
samt företagskonferenser och event. Varje resa är unik och vi skräddarsyr din drömresa 
till marknadens bästa pris. Kontakta Eurotravel Sports - det lönar sig!

Sveriges största utbud av 
träningsläger och cuper

Fotbollsresor till 
alla ligor och alla 
matcher

www.eurotravelsports.se



Läs mer om fördelarna på
www.stadiumteamsales.se




