Örgryte IS Friidrott
Från nybörjare till olympier.

Historia

Örgryte IS Friidrott är en av de äldsta fortfarande verksamma idrottsklubbarna i Sverige. ÖIS Grundades 1887 av Wilhelm Friberg. Erik Lemming tog OS-guld i spjut 1908. Dan Waern blev 1957 förste svensk att springa en engelsk mil
under fyra minuter och belönades med bragdguldet. ÖIS Friidrott är den klubb som har flest bragdmedaljörer i Sveriges
historia. Alla minns 1987, den magiska kvällen på Stockholm stadion, när Patrik Sjöberg slog världsrekord i höjdhopp.
2004 vann Christian Olsson OS-guld i tresteg. Detta är bara några ÖISare som slagits om medaljer på internationella mästerskap. Idag är ÖIS Friidrott en blomstrande friidrottsklubb med strävan att skapa ny historia.

Ungdomsverksamhet

Barngrupper 10-13år / Ungdomsgrupper från 14-16år / Juniorgrupper 17-20år
Vår filosofi i Örgryte IS Friidrott är att fostra barn och ungdomar till idrottare som lär sig att hårt slit lönar sig i framtiden.
Våra ledare är kunniga och entusiastiska, genom glädje och gemenskap skapar vi förutsättningar att nå världseliten.

Elitverksamhet

Våra erfarna och kunniga tränare är vår största tillgång. Vi har såväl anställda tränare som fritidstränare med erfarenhet
av att träna friidrottare på högsta nivå, till och med så hög nivå som olympiasegrare och världsrekordshållare. Vi har haft
med representanter på de olympiska spelen så långt tillbaks vi kan minnas. Vår senaste OS-deltagare var Michaela Meijer
som hoppade stav i Rio 2016.

Arrangemang
ÖIS Friidrotts egna arrangemang Världsungdomsspelen är idag Europas största
arenatävling i friidrott och växer år efter år. Blodomloppet är ett motionsarrangemang där vi i Göteborg lockar en bit över 10 000 deltagare som därigenom
uppmärksammar den livsviktiga blodgivningen. Vi är också en viktig del i Göteborgsvarvet, där vi har ansvar för nummerlappsutdelningen samt Lilla varvet.

Världsungdomsspelen
Tjusningen med VU-spelen är den ljuvliga mixen av tävlande. Man kan beskåda etablerade världsstjärnor i ena ändan av
arenan samtidigt som entusiastiska nybörjare myllrar i den andra. År från år antar tävlingen en allt mer internationell prägel.
Andelen utländska deltagare stiger stadigt vilket medför allt vassare konkurrens. Senast var 40% av deltagarna från utlandet.
Det är något alldeles speciellt att tävla på Ullevi! 1995 avgjordes ett närmast mytomspunnet Världsmästerskap här och 2006
var det dags för Europamästerskap inför fullsatta läktare.Världsungdomsspelen har vuxit från 1.800 starter på ett ganska
så ödsligt Ullevi debutåret 1996 till 8.400 på en myllrande arena med 10 olika tävlingsplatser 2016 - utvecklingen har varit
minst sagt explosionsartad! En titt i rekordlistorna avslöjar att så gott som samtliga av våra superstjärnor tävlat i Världsungdomsspelen: Christian Olsson, Erica Johansson, Stefan Holm, systrarna Kallur, Patrik Kristiansson & Alhaji Jeng, Johan
Wissman, Mustafa Mohamed, Robert Kronberg och alla fyra systrarna Klüft!

Blodomloppet
Blodomloppet grundades 1993 i Göteborg och Stockholm. Det arrangeras av en ideell förening där Sveriges blodcentraler och de
lokala idrottsföreningarna som arrangerar loppen är medlemmar. Överskottet från loppen går till arrangörsföreningarnas barn- och
ungdomsverksamhet, samt vårt och blodcentralernas arbete med att sprida kunskap och intresse för blodgivning. I dag är Blodomloppet ett av Europas största motionslopp. 2016 arrangerades sexton lopp i femton städer med totalt 111 599 deltagare.
I Göteborg är Örgryte IS Friidrott stolta arrangörer. 2016 hade vi 10 600 deltagare som tog sig runt den natursköna banan i slottsskogen. För oss är det både självklart och meningsfullt att inte bara vara ett motionslopp – utan faktiskt årets viktigaste. Vi har en tydlig
målsättning att skapa uppmärksamhet för den livsviktiga blodgivningen och bidra till att fler ska vilja bli blodgivare.

Varför samarbeta med
Örgryte IS Friidrott?
Exponering.

Hälsofrämjande.

• Blodomloppet: 10.600 löpare 2016. 21.000 får
nyhetsbrev varje månad. Möjlighet att synas på
storbildsskärm i samband med loppet.
• Världsungdomsspelen: Europas största arenatävling i friidrott med 3500 startande som gör totalt
8400 starter över tre dagar. Lägg till föräldrar och
andra intresserade som följer tävlingen på plats
och via webbsändningen.
• Hemsida: Ny populär hemsida med stora möjligheter till exponering.

• Veckolöpningen ger din personal möjlighet att
kontinuerligt träna under ledning av kunniga och
entusiastiska coacher. Det finns också möjlighet
till inspirerande föreläsningar och friidrottsdagar
med er personal. Perfekt som kickoff eller sommaraktivitet för hela företaget!

Nätverkande.
• Alla sponsorer har obegränsat med platser på vår
veckolöpning vilket ger en perfekt plattform för
nätverkande i samband med träningen. Möjlighet till gemensamma resor till friidrottstävlingar
såsom finnkampen.

Gott Syfte.
• Genom att sponsra ÖIS Friidrottsklubb så bidrar
ni till en bättre idrottsverksamhet i alla ålderskategorier. Allt från att vi får möjlighet till fler ledare i
våra barn och ungdomsgrupper till att vi kan stötta vår elit till att åka på det där lägret eller den där
tävlingen som kan göra att man tar det där extra
steget uppåt. Utöver vår egen verksamhet så stöttar ni dessutom den viktiga blodgivningen genom
att deltaga i Blodomloppet.

Brons
•
•
•
•

Text på hemsidan
Veckolöpning
Text i Medlemsutskick en gång i månaden
Världsungdomsspelen/websändning

Silver
•
•
•
•
•
•
•

Logga på hemsidan
Veckolöpning
Logga i Medlemsutskick en gång i månaden
Världsungdomsspelen/websändning
Logga i Månadsbrev via Blodomloppet 21’000
Blodomloppet - Exponering storbildsskärm.
Finnkampen - Biljetter och boende för två personer

Guld
•
•
•
•
•

Allt på silvernivå
Exponeringsyta på blodomloppet/tältplats för era lag
Föreläsning med ÖIS-profil
Friidrottsdag med ditt företag
Blodomloppet - reklamspott på storbildsskärm

Platinum
• Exklusiv huvudsponsor - exponeras störst och närmast klubbmärket i
alla sammanhang
• Allt på guldnivå
• Världsungdomsspelen/arenareklam
• Klädsponsor/minibuss
• Titelsponsor till planerade nya arrangemang.

Plats för Platinumsponsor.
• Som platinum/huvudsponsor till
Örgryte IS Friidrott blir du exklusivt
synlig på all vår klubbutrustning. Det
innebär till expempel exponering
under alla SM-tävlingar, men också
i samband med ungdomstävlingar
och många andra arrangemang där
vi deltar.

Klubbdräkt

Maria Larsson vinner Lidingöloppet 2016. Segertid på 1.56.54 var den tredje bästa
svenska tiden genom tiderna och hon vann knappa tre minuter före Malin Ewerlöf.

Kontakt
Sponsoransvariga

Yannick Tregaro

0708-880644
yannick.tregaro@ois.se

Per Tedenrud

0706-507775
per.tedenrud@ois.se

