
   
 
Hej kära medlem, 2020 genomför vi ett sponsorsim för att få en bra start in i den nya simhallen. 

Klubben går en spännande tid tillmötes nu med flytt till ny bassäng och vi behöver er, våra 

medlemmars hjälp att samla ihop medel så att vi kan få en bra nystart i vår nya fina simhall. Målet 

är att behålla redan aktiva satsningar såsom para-simning och utveckla dom ännu mer. Samt 

utveckla nya aktiviteter som vattenpolo och simhopp i vår nya fina anläggning. 

  

Tid och plats: onsdagen den 26 februari 19.00-21.00 i Kba Simhall.   
 

Grupp 1 (SM, DM, Simiaden Yngre, Masters)             Samling 18.45 Start 19.00 

Grupp 2 (Simiaden Äldre, Sum-Sim Äldre, Sum-Sim Yngre)     Samling 19.45 Start 20.00 

  
Sponsorsim har i många år dragit in pengar till individuella simmare, välgörande ändamål och till 

föreningar runt om i Sverige.  

  

Målet 2020 är att tillsammans simma in 200 000 kronor 

  
2018 lyckades vi samla in drygt 300.000:-, kan vi komma upp i den summan igen? Behållningen  denna 

gång kommer att fördelas så att 20% av allt man samlar in personligen går att använda under 2020 till 

att betala sina klubbaktiviteter såsom läger eller tävlingar. 10% av hela potten går till att starta en 
fond där aktiva tävlingssimmare kan söka stödpengar för sin satsning. Resterande belopp kommer att 

gå till att utöka klubbens Para-verksamhet i den nya simhallen. Vi planerar även att på sikt starta upp 
nya verksamheter såsom Simhopp och Vattenpolo. 

  
Priser (Om intäktsmålet nås) 

 
• Den grupp som samlar in flest sponsorer i snitt per simmare får gå på laserdome med sin 

tränare. Kämpa för att det blir Er grupp som får köra laserdome i år!  

• Simmaren som samlat flest sponsorer vinner 3st biobiljetter 

• Simmaren som simmar längst vinner 3st biobiljetter 

• Simmaren som simmar in mest pengar vinner ett presentkort på 500:- i välkänd butik 

alternativt 3st biobiljetter 

 

Så här fungerar sponsorsimmet!  
Alla simmare som vill vara med skaffar först sponsorer på egen hand som satsar ett belopp per 
meter, eller ett fast belopp. Man simmar sedan i 1 timme och multiplicerar antal meter med beloppet 

som sponsorn satsat. Efter sponsorsimmet kommer kansliet att fakturera sponsorerna efter det antal 
meter som har simmats. Satsar sponsorn 50 öre per meter och simmaren lyckas simma 100 längder (2 

500m) så kommer kansliet att fakturera sponsorn:  2 500*0,50= 1 250kr.   

  

Det finn även möjlighet att stödja med ett engångsbelopp. Exempel finns på den blankett som ni 

skriver i era sponsorer på och lämnar in till kansliet.   

 

 

Vänd för mer info -> 

 



   
 

Vem får vara sponsor?  
Alla som vill, t ex butiker och företag i närområdet där ni bor eller går i skola, men även 
privatpersoner som släkt, vänner, pappa eller mammas arbetskamrater.  

  

Hur gör jag då för att skaffa en sponsor?   
Simmarna får i början av januari ut ett informationspaket med info om sponsorsimmet, exempel på 

presentationsbrev, och 2 ex av sponsoranmälan, som är den simmaren ska lämna ut till det 

företag/privatperson som vill sponsra, och hjälpa till att samla in pengar till Barncancerfonden och 
vår klubb!  

 

Ni får också ut en lista på företag i kommunen som ni har blivit tilldelade. Alla simmare har blivit 

tilldelade cirka 15-20st företag som ni bör ta kontakt med, på detta vis täcker vi in alla företag i 

kommunen. Naturligtvis får ni även använda era kontakter på företag som inte finns med i er lista. 

 

Skulle ni behöva fler sponsoranmälan lappar så kan de laddas ner den från klubbens hemsida. 

www.kbss.nu  Se under Tävling / Sponsorsim i toppmenyn.   

  

OBS! Vi hoppas att alla åtminstone försöker få minst 1 sponsor! Tillsammans gör vi underverk! 

  
Ett bra tips kan vara att skriva ihop en kort liten beskrivning om sig själv som kan lämnas till företaget 

som simmaren presenterar erbjudandet för. Se exempel på presentationsbrev. Eller starta en 

insamling på Facebook. 

  

Ett annat tips kan vara att flera simmarkompisar gör något tillsammans, t ex att gå runt till butiker och 

företag och presenterar sig. Tänk då på att ha klubbkläderna på.   

  

När ska jag börja och när ska jag vara klar med min sponsorjakt?  
Lapparna med sponsoranmälan ska lämnas till tränaren eller kansliet senast måndagen den 24 

februari. Det går även bra att scanna och mejla lappar löpande till jens.persson@kbss.nu  

  

OBS! Bjud in sponsorerna att titta på under arrangemanget. Här finns en chans att träffa andra 

sponsorer och självklart kommer vi att servera fika under sponsorsimmet.   

  
 

LYCKA TILL!  

  

Har du frågor, så kontakta mig gärna:  

 

Jens Persson, tränare KbSS 

jens.persson@kbss.nu  

0734-260026 (Mån-Fre 13-16) 
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