
VAD ÄR SPONSORSIM?
Ett sponsorsim går ut på att alla simmare från Mörten till Elit skaffar sponsorer, stora som 
små, privatpersoner såväl som företag. Den aktive fixar själv avtal med sponsorerna, det 
vill säga vänner, bekanta och företag. Dessa satsar valfritt antal kronor eller ören för varje 
meter som den aktive simmar under 60 min. Man kan också välja att simma ett visst antal 
meter. Medhjälpare nere vid bassängkanten prickar av det antal längder som den aktive 
simmar.

SÅ HÄR FUNGERAR SPONSORSIMMET
Alla simmare skaffar först sponsorer på egen hand som satsar ett belopp per simmad meter. 
Du simmar sedan i en timme och multiplicerar antal meter med beloppet som sponsorn 
satsat. Efter sponsorsimmet kommer kansliet att fakturera sponsorerna efter de antal meter 
du har simmat.
Ex.: Satsar sponsorn t ex 50 öre per meter och du lyckas simma 100 längder (2500 m) 
kommer kansliet att fakturera sponsorn 2500 x 0,50 = 1250 kr.
Det finns även möjlighet för sponsorn att satsa ett engångsbelopp.

VEM FÅR SPONSRA?
Alla som vill! Företag, butiker, kamrater, släkt, vänner, pappas eller mammas arbetskamrater.

HUR SKAFFAR JAG EN SPONSOR?
Ett bra tips kan vara att ni är flera simmarkompisar som gör något tillsammans, gå runt till 
butiker och företag och presenterar er. Glöm inte att ta på er klubbkläderna! Det går ju 
annars bra att antingen ringa eller maila sponsorer. Ju förr du startar desto större chans till 
fler sponsorer. P.g.a Covid-19 har vi i år tyvärr inte möjlighet till publik och det går därför 
inte att bjuda in sponsorerna att följa simningen på plats.

VAD FÅR SPONSORERNA?
Alla sponsorer får ett diplom med tack från den aktive samt det meterantal som denne 
simmat in. Företaget kommer också få sitt namn uppläst av speakern under pågående
Sponsorsim. Tillsammans med diplomet kommer fakturan från KS.

HUR GYNNAR DET HÄR SIMMARNA?
Av alla insamlade pengar går 50% till simmarens simkonto, resterande intäkter  
tillfaller klubben och vår verksamhet. De kan exempelvis användas till att  
förgylla kommande läger, köpa in extra utrustning, anordna sociala  
gruppaktiviteter, eller extra utbildning. Allt beror på hur mycket som  
simmas in. Samla ihop så många sponsorer som möjligt, för din och  
klubbens skull. Lycka till! 

FRÅGOR?
Frågor besvaras av vår ordförande Henrik Skeppland 
henrik@brandscope.se, 070-766 55 09

SPONSORSIM
LÖRDAG 21 NOVEMBER
TVÅ PASS MED BLANDADE GRUPPER 
KL. 8.00-09.00 OCH 09.00-10.00


