Velkommen til
FRAMPARKEN

Informasjon fra IF Fram til alle
våre medspillere, sponsorer på
tvers av gruppene og aktuelle
leietagere
Framparken er et flott sted å ha
arrangementer. Vi vil her fortelle litt om
de mulighetene vil kan tilby.

Litt om Framparken og hvordan den drives.
IF Fram er en forening bestående av flere aktive grupper.
Fotball, håndball og skøyter, samt flere støttegrupper som eldres og nyetablert damegruppe. IF Fram har
alltid vært en klubb med stor dugnadsånd og klubbens anlegg har i veldig stor grad fått nyte godt av
denne flotte innsatsen fra mange frivillige.
Men et anlegg må driftes i det daglige og IF Fram er avhengig av en god administrasjon og god økonomi
for at vi skal kunne tilby våre aktive grupper et så flott anlegg som mulig.
Å skaffe inntekter til gruppene for å drive den sportslige aktiviteten ligger hovedsakelig på den enkelte
gruppa. Og gruppene er flinke til å skaffe midler, både gjennom sponsorrelasjoner og gjennom
inntektsbringende tiltak som Julemarked, Bingo, lotterier, salg på arrangementer etc.
Gruppene leier så anlegget av IF Fram, for å kunne drive med sin aktivitet.
Framparken Eiendom AS (FEAS) er selskapet hvor eiendomsmassene ligger. Vi har nå fått et flott tilbygg
til Framhallen, et flott tribuneanlegg, nytt kunstgress etc.
Til å drifte dette så har vi en dyktig administrasjon, samt en utrolig og u vurdering dugnadsgjeng som gjør
en kjempejobb. Men det koster å drive et så stort anlegg, og selv med div. kommunale tilskudd så er IF
Fram avhengig å få inntekter utover dette. Disse inntektene vil igjen gjøre at gruppene vil få lavere leie og
vi har mulighet til å utvikle Framparken ytterligere.
Hvilke inntekter har da IF Fram og Framparken muligheter til å generere?
Det er viktig for oss i Fram at vi opptrer ryddig også på sponsormarkedet og vedrørende
inntektsbringende tiltak. IF Fram skal ikke gå på akkord med gruppene når det gjelder sponsorer eller
inntektsbringende aktivitet. Så en potensiell Generalsponsor for hele IF Fram må selvfølgelig også
godkjennes at alle gruppestyrer.

Utleie i Framparken
Men et produkt som vi i IF Fram har som vi ønsker å formidle, både til alle dere som er med i Frams
sponsorfamilie enten via håndball, skøyter eller fotball, eller som
privat aktører og privatpersoner, er utleie til arrangementer.
Vi har et flott anlegg med mange og store muligheter. Det er nesten
bare fantasien som setter grensen på hva vi kan arrangere.
For eksempel.

Årsfester i firma
Hva med å ha for eksempel en firmafest i Selskapslokalene i
Framhallen, og så ha aktiviteter i Framhallen. Det kan være en liten
fotball-, håndball- eller innebandyturnering.
Det kan være forskjellige morsomme konkurranser, og kun fantasien
setter grenser.
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Etter aktivitet så kan festen fortsette enten i første eller andreetasje.

Har dere behov for å lage
en sammenkomst for alle
ansatte for å informere,
opplæring etc. så vil f.eks
våre lokaler i 2.etasje være
perfekte.

Eller hvis behovet er litt mindre så kan lokalene i 1. etasje være de
mest riktige. Her er det også direkte adkomst til Framhallen
Arrangere messer /konferanser
Framhallen med de tilhørende lokaler er blitt perfekt til å arrangere både messer og konferanser. Hva med
å arrangere en bransjemesse for din bransje? OK- vi har ikke Norges Varemesses fasiliteter, men i
Framhallen har vi muligheter til å arrangere mindre messer for både et fagmiljø og for publikum.
Konferanser kan vi også arrangere, og med å benytte alle
våre fasiliteter så vil dette også kunne bli en stor suksess.
Private sammenkomster som konfirmasjon,
bursdagsfester, bryllup etc. er flotte arrangementer som
kan gjennomføres hos oss.
Så i nye Framhallen er det store muligheter for at et
arrangement som dere planlegger, lite eller stort, kan
gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
Fasilitetene i Framhallen er bl.annet, messegulv som kan
legges ut i hele hallen.
Kioskfasiliteter i 1. etasje. Kjøkkenfasiliteter i 2.etasje.
Handikapptilrettet med heis etc.
Prosjektor i både 1. og 2.etasje. Bord og stoler til f.eks
konferanse og messeområde.
God gratis parkeringsplass, samt en stor kommersiell parkeringsplass rett ved.
Framparken består av mer enn Framhallen og de fasiliteter som er der. Vi har et flott tribuneanlegg og
flere «grønne matter» og arealer som også kan være av interesse for arrangementer. F.eks hva med å
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arrangere en fotballcup for bransjen du er i? Her vil også fotballgruppa være behjelpelig med å
tilrettelegge med utstyr, dommere etc. Og cupen kan også arrangeres i Framhallen, og behøver ikke bare
være fotball. Håndball, innebandy, eller annet, vi tilpasser det meste.
Og så avslutte med en god sammenkomst i selskapslokalene med premieutdeling og festivitas.
Mulighetene er mange i Framparken, og vi ønsker med denne informasjonsbrevet og gi dere alle litt
innblikk i hvilke muligheter vi har på Fram til å skape aktivitet.
Så hvis du har en idé og tanke om et arrangement du ønsker å gjennomføre, og mener at, jo Framparken
kan være riktig sted, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi kan sammen lage et flott arrangement som vi
alle vil bli fornøyd med.
Kort oppsummert:
1. etasje i tilbygg til Framhallen:
Plass til 50-60 personer uten tilgang til kjøkken.
2. etasje i tilbygg til Framhallen:
Plass til 70-100 personer inkludert kjøkken
Handicapheis til 2. etasje
Framhallen.
Underlags gulv gjør at hallen kan benyttes til det meste. Kan kombineres med tilbygg 1.etasje hvor også
kiosk kan opprettes.
Gressbanen og generelt uteområde. Kan benyttes både til sportslige aktivitet og forskjellige messer
som bilmesse etc.
Service som kan inkluderes:
Bestilling av bespisning
Skjenkebevilgning
Drift av kiosk (større arrangementer)
Behjelpelig med trykk av program – event. reklametrykk.
Forslag til aktiviteter.
Messegulv, bord og stoler, strøm til boder.
Kontakt vår daglig leder Rune Holst Bloch, så starter vi en prosess som vil gjøre ditt neste arrangement til
en flott opplevelse – nettopp i Framparken.
Mail gjerne til: daglig-leder@iffram.no
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