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Historikk

Vålerenga startet opp Engaland med 5 
piloter gjennomført i 2017.

Vi skapte totalt 1000 gode 
fotballopplevelser sammen med:
• KFUM
• Bøler
• Høybråten og Stovner
• Follo
• Klemetsrud

Hoveddel i pilot var et klubbesøk med 
barnetrening, gjennomført av våre a-
lagsspillere, sammen med 
arrangørklubbens egne trenere

Vi høstet meget positive tilbakemeldinger 
fra samarbeidsklubber, barn og publikum!

«Barna har gleda seg til dette helt siden 
det ble klart at Vålerenga skulle komme 
på besøk. Nesten alle her på Bøler holder 
med Vålerenga, noe man kan se ved alle 
flaggene folk har på balkongen sin på 
kampdager. Denne dagen kommer 
spillerne til å huske resten av livet»

Marius Sigolsen, Bøler Fotball



Konsept

England-prosjektets slagord er:
«Sammen for Oslo-fotballen»

Sammen skaper vi 1000 gode 
fotballopplevelser på en kveld – med 
aktiviteter for småbarn, barn, ungdom og 
foreldre/voksne

Engaland arrangeres hos og med Vålerengas 
samarbeidsklubber. Vålerenga kommer med 
spillere, trenere og media-/eventavdeling fra 
Vålerenga Fotball Elite. Klubber rundt 
arrangørklubb kan inviteres med!

Engaland er også en viktig del av oppkjøring 
til Vålerengas 15 hjemmekamper, og vi 
strekker oss mot 15 arrangement i 15 
bydeler

Engalands konsept og innhold er fleksibelt, 
og kan og må tilpasses arrangørklubbens og 
Vålerengas ønsker og behov!

«Vi mener det er viktig for fotballen i byen 
vår at Vålerenga går foran og byr på seg selv 
på denne måten. I tillegg til klubbesøket, 
retter dem fokus ikke bare på klubben vår, 
men hele bydelen. Vålerenga er et lokomotiv 
i Oslo-fotballen, og det at våre barnespillere 
kan lære av stjernespillerne dem vanligvis 
ser på TV, er noe som vil drive dem framover 
i år som kommer» 

Håvard Braserudhaget, Høybråten og 
Stovner IL



UNDERHOLDNING FOR ALLE
• «All-star-kamp» - Vålerenga-bohemer stiller til 

kamp mot lag fra arrangøren
• Tippenshow for småbarna. Sceneshow, sang, 

dans og skuespill med vår maskot Tippen
• Konferansier og musikk
• Enga LIVE-studio
• Kiosk, supportereffekter, billettbod
• Drømmekampen – barna avslutter dagen med 

drømmekamp mot Vålerengas a-lag

1000 DELTAGERE
• Barnetrening med Vålerengas a-lagspillere for 

350 barn. 18 stasjoner fordelt på 3 sirkler
• Foredrag/underholdning for ungdommer, og 

foreldre og trenere med spillere og trenere fra 
Vålerenga, Norges fremste e-sportutøvere fra 
Nordavind og Vålerenga Samfunn

• Lagbilde med alle som er tilstede

BILLETTER TIL NESTE KAMP
• Gratisbilletter for alle barne- og 

ungdomsdeltagere
• 150 kroner (halv pris!) for alle andre, også 

venner og bekjente

Innhold

PROGRAM

EKSEMPEL

17:30 Velkommen!
17:35 All star-kamp
17:35 Tippenshow

18:00 Poster med:
•Barnetrening
•Underholdning/foredrag

19:05 Drømmekampen
19:20 Lagbilde/avslutning

19.30 Slutt



Vålerenga
• 22 spillere/trenere
• 10 All-stars
• 4 medieavdeling
• 4 arrangement/lyd/rigg
• 1 Eventsjef

Arrangørklubb
• Planleggingsressurs
• 4 rigging 
• 18 voksne til barnestasjonene
• Kiosk
• Parkering
• Annet

Andre
• Vålerenga Samfunn
• Sjappa/Miniklanen
• Vålerenga-bussen/sjåfør fra Unibuss
• Telt fra Rentatent
• E-sport – Nordavind
• Konferansier/speaker fra Eventmakerne
• Aktiviteter og giveaways fra partnere

Ressurser

«Dette var en stor opplevelse for spillerne 
våre, og et meget bra initiativ av 
Vålerenga. Vi er og blir en breddeklubb 
som vil at barna skal ha det gøy og 
utvikle seg. Så er det veldig hyggelig om 
de beste går til Vålerenga, vi trenger et 
lag i Oslo å samle oss om.»

Geir Bølstad, Klemetsrud IL



Prioritet
• Klubber med samarbeidsavtale
• Klubber med jubileum

Geografisk spredning
Vi skal besørge geografisk spredning, og 
strekker oss mot målet om å dekke 15 
bydeler, samtidig som vi åpner for inntil 2 
Engaland utenfor Oslo.

Vålerenga ønsker
• Arrangørklubber som føler seg trygge 

på å lage et arrangement for tusen 
deltagere sammen med oss

• Arrangørklubber som inkluderer 
klubber rundt seg og får deltagere fra 
hele området

• Arrangørklubber som både har lyst til å 
ha Vålerenga på besøk og å komme på 
kamp når Vålerenga speller!

Hvem kan få 
Engaland 2018?



Din klubb kan søke om Engaland på datoene fra og med 3. april, og/eller et besøk i 
forbindelse med fotballskoler i første og siste uke av skoleferien:

Datoer 2018

Dato kamp Kamp Engaland-dato Event

Søndag 18. mars kl. 20.00 Vålerenga - Odd Onsdag 14. mars ENGALAND 1  m/ Vålerenga Fotball

Lørdag 7. april kl. 18.00 Vålerenga – Godset Tirsdag 3. april ENGALAND 2

Søndag 22. april kl. 20.00 Vålerenga – Molde Mandag 16. april ENGALAND 3

Søndag 6. mai kl. 18.00 Vålerenga - Haugesund Onsdag 2. mai ENGALAND 4

Onsdag 16. mai kl. 18.00 Vålerenga - Stabæk INGEN INGEN pga tett kampprogram

Lørdag 26. mai kl. 18.00 Vålerenga - LSK Tirsdag 22. mai ENGALAND 5

Lørdag 30. juni kl. 18.00 Vålerenga - Bodø/Glimt Hele uken BESØK PÅ FOTBALLSKOLER
(skoleslutt 22.juni)

Søndag 5. august Vålerenga - Sandefjord INGEN INGEN pga fellesferie

Søndag 19. august Vålerenga – Tromsø Hele uken BESØK PÅ FOTBALLSKOLER
(skolestart 20. aug)

Søndag 26. august Vålerenga - Brann Tirsdag 21. august ENGALAND 6

Søndag 16. september Vålerenga - Rosenborg Tirsdag 11.
september

ENGALAND 7

søndag 30. september Vålerenga - Start Tirsdag 25. 
september

ENGALAND 8

søndag 21. oktober Vålerenga - Kristiansund Tirsdag 16. oktober ENGALAND 9

søndag 4. november Vålerenga - S08 Tirsdag 30. oktober ENGALAND 10

søndag 25. november Vålerenga - Ranheim Tirsdag 20. november ENGALAND 11



Søknad kan kun leveres av ledelsen i din 
klubb!

• Gå inn på www.vif-fotball.no/engaland
• Legg inn klubbens ønsker

Svarfrist: 15. februar

Spørsmål og tilbakemeldinger rettes til

Morten Nydal
Tlf: 93445597
E-post: morten.nydal@vif.no

*********************************
Andre tilbud fra Vålerenga:

• Besøk på fotballskoler av a-lagsspillere
• Tippenshow
• 3V3-fotball i Fanzone og 

kampopplevelse på våre kamper 
inkludert å møte spillerne etter kampen

Søk om å få 
Engaland!

http://www.vif-fotball.no/engaland
mailto:morten.nydal@vif.no

