


Haugalendingen og havet. Modige temmet vi det store, veldige dypet 

og ressursene under. Det var havet, tross alt, som knyttet oss sammen 

og lot oss vokse. 

Kystens kontraster og bølger formet landskapet og preget våre liv.  

Enhver bølge følges av det vonde dragsuget som sliter i motsatt  

retning. 

Det er i slike tider vi må bry oss om hverandre. Til tross for harde tider 

retter vi blikket mot fremtiden. Kursen endres og vi beveger oss fremover 

mot gode opplevelser. 

Fremtiden skal vi skape sammen.
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FK Haugesund



REGIONEN

Regionen vår er Haugalandet og Sunnhordland. Her bor omtrent  

160 000 mennesker – alle med havet som nærmeste nabo. Sammen er 

vi vestlendinger – haugalendinger og sunnhordlendinger. Et aldri så lite 

folkeslag av mennesker som vet at vi står sterkere sammen. 

FK Haugesund skal være hele regionens fotballklubb. Vi skal 

være til stede i regionen, skape gode opplevelser og gi tilbake til  

lokalsamfunnet.



Haugesund, Haugesund, Haugesund –
i kvitt og blått mellom himmel og hav.





FK HAUGESUND

Vi har en drøm om en gang å vinne noe. Visjonen vår er å ta med  

seieren hjem til Haugalandet. Dersom vi skal klare å vinne noe, må vi 

rette kursen etter våre verdier: vi har mot, vi bryr oss, vi skaper gode 

opplevelser og vi gjør det i fellesskap. 

FK Haugesund skal gjennom sine verdier utvikle spillere, skape gode 

sportslige resultater og opplevelser for hele regionen, slik at vi bygger 

regional identitet, forsterker regionalt samhold og påvirker regional 

stolthet. 

Dersom vi en gang skal vinne noe må vi ha den sterke regionen vår i 

ryggen. Vi må alle dele drømmen om å vinne. 





FKH AKADEMIET

FKH Akademiet er utviklingsavdelingen i FK Haugesund. Gjennom 

et åpent og lojalt samarbeid med klubbene på Haugalandet og i  

Sunnhordland, ønsker FKH Akademiet å være en katalysator i  

utviklingen av klubbmiljøer og bli det sportslige bindeleddet mellom  

breddefotballen og FKHs A-lag i Eliteserien.

FKH Akademiet består av flere ulike trinn opp til FKHs A-lag, der  

hovedprosjektet er FKH Samarbeid, som er et prosjekt hvor FKHs  

utviklingsavdeling besøker samarbeidsklubber i regionen for å styrke 

talentutviklingen for både gutter og jenter. 



Samfunnsprosjekter



SAMFUNNSPROSJEKTER

Som hele regionens fotballklubb skal vi gi tilbake til regionen. Derfor 

har vi mange samfunnsprosjekter som vi forplikter oss til. Vi har lokale, 

regionale, nasjonale og internasjonale engasjement – og fellesnevneren  

for alle prosjektene er at det er lokale krefter som jobber for å bidra 

positivt i samfunnet. 

En viktig del av vår hverdag er å være tilstede i og gi tilbake til regionen. 

Her er noen av våre samfunnsprosjekter: 

•  UngJobb Haugesund

•  Haugesund Gatelag

•  Veiledningssenteret for pårørende

•  Bry deg

•  AbraC

•  Kreftomsorg Rogaland

•  Arbeidstrening for rusmisbrukere

•  Interne samfunnsansvar



Vi skal gi tilbake til regionen





UNGJOBB HAUGESUND

UngJobb Haugesund er et samarbeidsprosjekt mellom FK Haugesund, 

Haugesund kommune, NAV og Haugaland Industri for ungdom som 

står utenfor skole- og arbeidsmarkedet. Prosjektet gir ungdommene 

opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. De må selv være 

motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeids- 

trening. De må selv ha et ønske og mulighet for å komme ut i jobb. 

I hver prosjektperiode tas det inn 15 ungdommer som får opplæring om 

arbeidsmarkedet og hva som skal til for å komme i arbeid, samt gode 

verdier, holdninger, samspill, tilhørighet og motivasjon. 

Målsettingen for prosjektet er fast lønnet arbeid for alle ungdommene 

ved endt prosjektperiode. 





HAUGESUND GATELAG

Haugesund Gatelag er et samarbeidsprosjekt for rusmiddelavhengige 

mellom FK Haugesund og Haugar, som gir dem noe håndfast å gå til 

to ganger i uken. Dette er mennesker som har har eller har hatt en tøff 

hverdag. Haugesund Gatelag gir dem stolthet, tilhørighet og humor som 

vi alle trenger i hverdagen. På trening får de mat, treningsklær, fotballsko, 

treningsfasiliteter, håndkle og en god dusj. De er stolte av å representere 

klubben og bærer drakten i hvitt og blått når de er på turneringer og 

reise.

FK Haugesund er stolte over gjengen som trener i Haugarhallen hver 

tirsdag og torsdag kl. 11.00. 

SPORTSKLUBBEN



Partner



PARTNER

Vi skal skape unike opplevelser og muligheter for våre partnere. Vi har 

derfor laget et helt nytt konsept for våre partnere som skal gjøre det  

enklere å bli med i familien FK Haugesund. 

Partnerpakker er ulike produktpakker som du som partner kan velge å 

kjøpe ut fra din bedrifts ønsker og behov. Ved kjøp av partnerpakke får 

man også tilgang til Partnerhub, som er et fellesskap for økt kunnskap 

og samarbeid mellom partnere. 

Partnernivå er en betegnelse for totalsummen man er inne med. Det 

kan være en kombinasjon av partnerpakke og produkter - men også 

kun produktkjøp. Alle partnere i FK Haugesund får en måke som kan 

benyttes for å vise til sine kunder at man støtter FKH. 



Partnerpakker



KADETT
[kad'ett]

Som kadett er du en som får jobben gjort. 
Du stiller alltid opp for å støtte laget.



KAMP

3 stk partnerkort  •

PARTNERHUB

Partner nyhetsbrev  •

ANNET

Rabatterte priser hos Macron Store  •
Innrammet lagbilde  •

Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 15.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.



LETTMATROS
[let:matr'os]

Som lettmatros gjennomfører du daglige rutiner. 
Du sørger for at gressmatta alltid er klar til kamp.



KAMP

3 stk partnerkort  •
10 partnerbilletter  •

PARTNERHUB

Innlogging Partnerhub  •
Partner nyhetsbrev  •

Invitasjon til utvalgte partnerarrangementer  •

ANNET

Rabatterte priser hos Macron Store  •
Innrammet lagbilde  •

Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 30.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.



MATROS
[matr'os]

Som matros har du ansvar for vedlikehold og vakthold 
på skipet. Du sørger for at flomlyset alltid skrus på når vi 
trenger det.



KAMP

2 stk partnerkort - partnerkafé  •
50 partnerbilletter  •

PARTNERHUB

Innlogging Partnerhub  •
Partner nyhetsbrev  •

Partnerarrangementer - 1 person  •
Partnerfrokost - 2 personer  •

SYNLIGHET

•  LED boards 1 kamp - 191 meter 6x10 sek

ANNET

•  Rabatterte priser hos Macron Store
•  Innrammet lagbilde
•  Rett til bruk av FKH-logo internt og eksternt

Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 60.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.



BÅTSMANN
[bå'sman:]

Som båtsmann har du ansvar for skipets funksjonelle drift. 
Du sørger for at hver kampdag på stadion blir en folkefest.



KAMP

3 stk partnerkort - partnerkafé  •
75 partnerbilletter  •

PARTNERHUB

Innlogging Partnerhub  •
Partner nyhetsbrev  •

Partnerarrangementer - 2 personer  •
Partnerfrokost - 2 personer  •

SYNLIGHET

•  LED boards sesong - 191 meter 6x10 sek

ANNET

•  Rabatterte priser hos Macron Store
•  Innrammet lagbilde
•  Rett til bruk av FKH-logo både internt og eksternt

Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 130.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.



STYRMANN
[sty'man:]

Som styrmann har du ansvar for navigasjonen av skipet. Du 
sørger for at kampplanen er klar før kampen sparkes i gang.



Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 255.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.

KAMP

4 stk partnerkort - partnerkafé  •
150 partnerbilletter  •

PARTNERHUB

Innlogging Partnerhub  •
Partner nyhetsbrev  •

Partnerarrangementer - 4 personer  •
Partnerfrokost - 4 personer  •

SYNLIGHET

LED boards sesong - 191 meter 6x20 sek  •

OPPLEVELSER

•   Gratis bruk av losje utenom kampdag inntil 3 ganger 
per sesong 

ANNET

•  Rabatterte priser hos Macron Store
•  Innrammet lagbilde
•  Signert drakt
•  Rett til bruk av FKH-logo internt/eksternt



OVERSTYRMANN
[å:'versty'man:]

Som overstyrmann har du ansvar for skipets stabilitet. Du 
sørger for at ballen alltid går riktig vei, selv i motvind og 
vestlandsregn. 

OVERSTYRMANN
[å:'versty'man:]

Som overstyrmann har du ansvar for skipets stabilitet. Du 
sørger for at ballen alltid går riktig vei, selv i motvind og 
vestlandsregn. 



KAMP

2 stk partnerkort - partnerlosjen  •
200 partnerbilletter  •

PARTNERHUB

Innlogging Partnerhub  •
Partner nyhetsbrev  •

Partnerarrangementer - 4 personer  •
Partnerfrokost - 4 personer  •

SYNLIGHET

LED boards sesong - 191 meter 12x20 sek  •

OPPLEVELSER

•   Tur til bortekamp 2 ganger per sesong for 2 personer
•   Gratis bruk av losje utenom kampdag inntil 3 ganger 

per sesong

BRUK AV TRENERE OG SPILLERE

•   Anledning til å bruke spillere/leder til intern/ekstern 
aktivitet 1 gang per sesong

•   Anledning til å bruke spillere/leder i markedsføring
•   Rett til mediedag

ANNET

•  Rabatterte priser hos Macron Store
•  Innrammet lagbilde
•  Signert drakt
•  Rett til bruk av FKH-logo internt/eksternt

Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 390.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.



SKIPSFØRER
[∫i:psfø:’rer:]

Som skipsfører er du øverste leder på skipet. Du inspirerer 
alle til å kjempe sammen for FKH.



KAMP

2 stk partnerkort - partnerlosjen  • 
300 partnerbilletter  • 

PARTNERHUB

Innlogging Partnerhub  • 
Partner nyhetsbrev  • 

Partnerarrangementer - 4 personer  •  
Partnerfrokost - 4 personer  • 

SYNLIGHET

LED boards sesong - 191 meter 12x20 sek  • 
Kamppartner 1 gang per sesong  • 

Valgfritt premium produkt  • 

OPPLEVELSER

•   Tur til bortekamp 2 ganger per sesong for 2 personer
•   Gratis bruk av losje utenom kampdag inntil 3 ganger 

per sesong

BRUK AV TRENERE OG SPILLERE

•   Anledning til å bruke spillere/leder til intern/ekstern 
aktivitet 1 gang per sesong

•   Anledning til å bruke spillere/leder i markedsføring
•   Rett til mediedag

ANNET

•  Rabatterte priser hos Macron Store
•  Innrammet lagbilde
•  Signert drakt
•  Rett til bruk av FKH-logo internt/eksternt

Partnersum eks. prestasjonsbonus 

kr. 590.000,-
eks. mva. i tillegg kommer lovpålagt merverdiavgift for
de tjenester som er avgiftspliktige.



K L M BM SM OS SF
PARTNERKORT 3 3

PARTNERKORT - PARTNERKAFÉ 2 3 4

PARTNERKORT - PARTNERLOSJE 2 2

PARTNER NYHETSBREV JA JA JA JA JA JA JA

RABATTERTE PRISER HOS MACRON STORE JA JA JA JA JA JA JA

INNRAMMET LAGBILDE 1 1 1 1 1 1 1

PARTNERWEB JA JA JA JA JA JA

PARTNERBILLETTER (PAKKER) 10 50 75 150 200 300

INVITASJON TIL ARRANGEMENTER UTVALG ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE

ARRANGEMENTER 1 2 3 4 4

PARTNERFROKOST 2 2 4 4 4

RETT TIL BRUK AV FKH-LOGO I INTERNE OG EKSTERNE 
SAMMENHENGER JA JA JA JA JA

RETT TIL GRATIS BRUK AV LOSJE PÅ STADION 3 GANGER PER ÅR JA JA JA

SIGNERT DRAKT 1 1 1

ANLEDNING TIL Å BRUKE SPILLERE/LEDER TIL INTERN/EKSTERN 
AKTIVITET 1 GANG PER ÅR JA JA

ANLEDNING TIL Å BRUKE SPILLERE/LEDERE I MARKEDSFØRING JA JA

TUR TIL BORTEKAMP FOR 2 PERSONER 2 2

RETT TIL MEDIEDAG JA JA

VALGFRITT PREMIUM PRODUKT TIL EN VERDI AV 160.000 JA

KAMPPARTNER (1 KAMP) JA

LED BOARDS: MODUL A191 1 KAMP - 191 METER 6X10 SEK JA

LED BOARDS: MODUL A191 SESONG - 191 METER 6X10 SEK JA

LED BOARDS: MODUL A191 SESONG - 191 METER 6X20 SEK JA

LED BOARDS: MODUL A191 SESONG - 191 METER 12X20 SEK JA JA



Partnernivåer



15.000 60.000 150.000 300.000 650.000

KRAFTTRIBUNEN (SEKSJON) C B B A A A

RETT TIL KJØP AV ARRANGEMENT 
I PARTNERHUB

JA JA JA JA

INTERVJUVEGG MIXED ZONE JA JA

RETT TIL EKSKLUSIVITET PÅ UTVALGTE  
PRODUKTER

JA JA

RETT TIL KJØP AV LOGOEKSPONERING PÅ 
REISEJAKKER OG REPRESENTASJONSKLÆR

JA



Alle partnere i FK Haugesund er måker. 

Måke er en familie av sjøfugler som har tilhold langs kysten, 
men også ved ferskvann. Dette er fugler som typisk har 
lange vinger, kraftige nebb, føtter med svømmehud og en 
avrundet stjert. 

Det finnes mange ulike måkearter, men de er alle en del av 
familien FK Haugesund.



Produkter



ARENA SKILT NASJONAL SONE ARENA STORSKJERM



Beat ad quam quate quodis 
perro blam la vellabo rrorum

LED BOARDS 3D SKILT



SYNLIGHET
En viktig del av produktkatalogen vår handler om synlighet. Som en av 

regionens største merkevarer og ikke minst som arrangør av 15 av de 

største arrangementene på Haugalandet hvert år, kan vi tilby din bedrift 

eksponering på både fysiske og digitale flater. 



PRODUKTER: SYNLIGHET

ARENA SKILT

Synliggjør din bedrift med faste skilt på Haugesund stadion. Stadion er 

delt inn i lokal sone (vestre tribune) og nasjonal sone (østre, søndre og 

nordre tribune). Pris per modul à 6 meter. 

Arena skilt lokal sone         30.000,- 

Arena skilt nasjonal sone       60.000,-

STORSKJERMREKLAME

Vis din reklamefilm eller reklameplakat på storskjerm. Pris gjelder for 

2x30 sekunders visning - før kampen og i pausen.

Storskjermreklame 1 kamp        8.000,- 

Storskjermreklame 4 kamper      24.000,-



PRODUKTER: SYNLIGHET

LED BOARDS

Vi har investert i totalt 191 meter med LED boards i TV-sonen foran  

nordre, østre og søndre tribune. LED boards er digital reklame som gir deg 

mulighet til å skreddersy budskapet ditt. Visninger varierer i varighet fra 10 

til 20 sekunder - opptil 6 visninger per omgang.

LED boards sesong 12x20 sek visning  240.000,- 

LED boards sesong 6x20 sek visning  120.000,- 

LED boards sesong 6x10 sek visning  60.000,- 

LED boards enkeltkamp 6x10 sek visning 8.000,-

Produksjon LED boards enkel  2.500,-



PRODUKTER: SYNLIGHET

DIGITAL REKLAME

Det er på de digitale flatene du møter din målgruppe - og som en av  

regionens største merkevarer har vi digitale flater både på FKH.no og våre 

sosiale medier der vi har en helt unik brukergruppe.

Annonsering FKH.no    per uke 20.000,- 

Innholdsmarkedsføring FKH.no  per uke 30.000,- 

Innholdsmarkedsføring FKH.no  per uke, native   25.000,-

FKH.no målgruppedata    fra 7.000,-



KAMPPARTNER
Hver hjemmekamp på Haugesund stadion har en kamppartner som blir 

synliggjort i all markedsføring opp mot kampen - samt på LED boards 

og storskjerm under kamp. 



PRODUKTER: KAMPPARTNER

 

Det er totalt 15 hjemmekamper per sesong.  

Som kampens partner vil du og din bedrift motta følgende:

 •   4 partnerlosjebilletter med servering

 •   Signert matchball

 •   LED boards 191 meter à 12x20 sek visninger

 •   1 supporterartikkel per person

 •   Reklamefilm eller reklameplakat på storskjerm

 •   Profilering i kampprogram, kampannonser, nyhetsbrev, kampbanner, 

LED boards, radioreklame og invitasjoner.

 •   Mulighet til å gi et eksklusivt tilbud til alle billettkjøpere via TicketCo.

Dagens kamppartner       50.000,-



ARRANGEMENTER
Arrangementer og opplevelser for partnere i FK Haugesund skal  

fungere som et møtepunkt der partnere kan dele kunnskap og  

samarbeide. Sammen er vi bedre rustet for å møte stormen. 



PRODUKTER: ARRANGEMENTER

 

ARRANGEMENTER

Som partner i FK Haugesund har du mulighet til å møte andre partnere 

i forbindelse med kamparrangement på Partnerfrokost, i Partnerkafé og i 

Partnerlosjen. I tillegg vil det også være mulig å reise på bortekamper. 

Partnerfrokost sesong    per person 2.000,- 

Partnerfrokost 1 kamp    per person 150,-

Partnerkafé sesong    per person 6.500,-

Partnerlosjen sesong    per person 17.500,- 

Partnerlosjen 1 kamp    per person 1.300,-

Bortekamp eliteserien    billett + fly  1.999,- 



UTLEIE
Som partner i FK Haugesund får du mulighet til å leie ulike lokaler på 

Haugesund stadion fra losjer med plass til 8 personer til Partnerlosjen 

med plass til hele 180 personer. 



PRODUKTER: UTLEIE

 

LEIE AV ARENALOKALER

Som partner i FK Haugesund har du mulighet til å leie losjer utenom  

kampdag. Alle priser er ekskludert bespisning, men vi tilbyr også bespisning. 

Ta kontakt for priser. 

Partnerlosjen dag    utenom kampdag 6.000,- 

Partnerlosjen kveld   utenom kampdag 12.000,- 

Partnerlosjen dag og kveld  utenom kampdag 18.000,-

Partnerkafé     utenom kampdag 4.000,- 

Losje hel dag     utenom kampdag  3.000,-



Rasmus Cabaleiro 

Kommersiell leder 

rasmus.cabaleiro@fkh.no 

976 99 775

Hallgeir Johansson 

Partner- og leveranseansvarlig 

hallgeir@fkh.no 

911 02 102

Lars Lindtner 

Prosjektleder 

lars.lindtner@fkh.no 

971 03 896 




