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Reidulf Høybakken og Eirik Palm ser fram til samarbeidet. 5. januar signerte de kontakten.    Foto: Ja Henrik Hætta 

Polaris Cup blir FeFo-turneringen 

Polaris Cup endrer navn og blir til FeFo-turneringen. Det skjer etter at FeFo går inn som generalsponsor 

for fotballturneringen.  

Porsanger IL (PIL) og FeFo signerte 5. januar kontrakt om samarbeidet.  

Når unge fotballspillere fra hele Finnmark møtes i Lakselv 17. til 19. februar, er det til FeFo-turneringen, sier 

turneringsleder Reidulf Høybakken. 

«Dette er fylkets største innendørsturnering  i sjuerfotball, og i fjor deltok nesten 60 lag fra hele Finnmark. 

FeFo har vært med som sponsor tidligere, og vi har vært i samtaler i ett års tid. Dette blir en spennende 

reise», sier Høybakken. 



 

 

 

«FeFo ønsker å bidra til trivsel og aktivitet over hele i Finnmark. Turneringen i Lakselv er et godt og positivt 

arrangement med lang historikk, og vi ønsker å bidra til at dette fortsetter og kan utvikle seg videre», sier 

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo. 

Avtalen mellom PIL og FeFo gjelder i første omgang i ett år, hvor FeFo har opsjon på forlengelse for tre år av 

gangen. 

FeFo tar sikte på å legge til rette for aktiviteter innenfor idrett, kultur og friluftsliv, og er i dag – i tillegg til 

FeFo-turneringen – stolt sponsor av Skaidi Xtreme (Skáiddi Ruovdi), FeFo Cup, Villmarksbarna, Sami Ski 

Race og Ungt Entreprenørskap. I tillegg jobbes det med en avtale som skal inspirere unge musikere i 

Finnmark. 

«Som grunneier spiller FeFo en sentral rolle for folk som bor i Finnmark, og vi mener det er viktig at de unge 

får best mulig anledning til å bli kjent med oss på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom disse avtalene 

kan vi møte morgendagens voksne på dere arenaer», sier Eirik Palm.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 976 19 594 

Reidulf Høybakken, turneringsleder, tlf. 900 40 611 

 

 

Følg FeFo på            

https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://instagram.com/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

