
 
 

SIMKLUBBEN LÖDDE  

SPONSORSIM 2015 
 

 SK Lödde - Simning 
Landskronavägen 24 
24635 Löddeköpinge  

Ordförande Sophie Persson 
Kassör Håkan Segerdahl 

Sekreterare Mattias Frank 

 

NU ÄR DET TID ATT BÖRJA LETA EFTER SPONSORER TILL 

ÅRETS SPONSORSIM 2015-10-19! 
Alla simmare simmar så långt de kan under 1 timme. Varje enskild simmare skriver avtal 

med sponsorer som kan vara företag, familj, släkt och vänner. Sponsorn anger på ett 

kontrakt hur mycket de vill betala per meter som simmaren simmar under denna 

timme(eller ett fast belopp). Pengarna fördelas sedan, 50 % går till simmarens 

simmarkonto och 50 % går till klubben. 

Nyckelord: simmare hittar personliga sponsorer, pengar fördelas 50/50 mellan klubben 

& simmare – används till träningskläder & läger, simma 1 timma, fika till åskådare 

MÅL  

 Stödja idrottande ungdomar i Kävlinge kommun!! 

SYFTE 

 Aktiva simmarens chans att öka på sitt simmarkonto, som används till t.ex. 

lägeravgifter och simutrustning.   

 Sponsring av simklubbens verksamhet. Då företag sponsrar klubben 

erhåller publiceras deras företagsnamn på sponsorsidan under minst ett år. 
 

DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA SIMMAR!  ** FÖRETAGSSPONSOR ** 

Sponsorgruppen söker också sponsorer som stödjer klubben med öre per meter 

som alla simmare simmar tillsammans. Därför är det viktigt att alla simmar även 

om man inte har hittat någon personlig sponsor.  

Nyckelord: sponsorgrupp och föräldrar hittar sponsorer, pengar till klubben, 

företagsmarknadsföring på klubbens hemsida 

EXEMPEL  

1. Anna sluter avtal med 4 sponsorer. Mormor betalar 5 öre/m, farfar betalar 5 

öre/meter, Hund & Katt AB betalar 30 öre/m och Spätt & Slägga AB betalar 30 

öre/m. Detta ger totalt 70 öre/m för Anna. 

 

Anta att Anna simmar 4000m på en timme, då ger detta totalt 2800 kr. 1400 kr till 

Annas simmarkonto och 1400 kr till Simklubben Lödde. 

2. Pelle skriver kontrakt med 20 vänner som är villiga att betala 100 kr (fast bidrag) 

var. Pelle simmar då in 2000 kr, 1000 kr till hans simmarkonto och 1000 kr till SK 

Lödde.  
 

3. Företagssponsring. 2014 simmade klubben 152 650 m. Om företaget sponsrar 

med 4 öre/m, ger detta en sponsring till SK Lödde på 6106 kr.  
 

SPONSORKONTRAKT 

Extra sponsorsimskontrakt finns att trycka ut från hemsidan, 

http://www3.idrottonline.se/SKLodde-Simidrott/VaraSponsorer/Sponsorsim/ 
 

KONTRAKT 

För mer information kontakta sponsring@sklodde.se   

 
 
SK LÖDDE 

GRUNDADES 

1976 

ORT 

Löddeköpinge, 
Kävlinge Kommun  

E-POST / HEMSIDA 

kansli.sklodde@lodde.se 
www.sklodde.se 

 
TELEFON 

+46 (0) 46-705951 

VERKSAMHET  

Simklubb Löddeköpinge 

Ideell verksamhet i samverkan med    

Svenska Simförbundet (SF) och 

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), 

Skånes distriktsidrottsförbund (DF) 

Anläggning Tolvåkersbadet 

Anti-DANT certifierade 

Jämställd & könsneutral träning 

Utbildade tränare 

 

“Idrottsrörelsens verksamhetsidé”  

”Vi delar in vår idrott efter ålder 

och ambitionsnivå” 

”Utvecklar människor positivt såväl 

fysiskt och psykiskt som socialt och 

kulturellt.” 

”Lek, tävling och uppvisning” 

”Bra i idrott och bra idrott” 

”Och alla är lika viktiga för 

idrotten.” 

”Respekt för andra” 

2015 

Ca 500 aktiva medlemmar 

35 simgrupper 

Deltagare i ca 60 tävlingar varav 8 

nationella. 

3 anställda (2 är tränare) 

19 Timanställda tränare 
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