
 

 

Info inför ”sponsorjakten” 

1. Läs igenom hela sponsorpaketet, bestående av en presentation om NKK, Sponsorsim samt   
sponsoravtalen. 

2. När du sedan kontaktar företagen skall du be dem läsa hela sponsorpaketet innan avtalet 
tecknas. Betona på ett tidigt stadium att det inte rör sig om några stora pengar. 

3. Innan avtalet tecknas bör du uppge för sponsorn hur långt du tror du kan simma under 1 timme. 
Du kan se hur långt det simmades 2017 på baksidan av detta PM. 

4. Om sponsorn är tveksam, informera då om att de kan maximera sitt sponsorbidrag, minibelopp 
är dock 500 kr.  

5. Skyltarna bör hålla måtten 100 cm på längden och 25 cm på höjden. I undantagsfall kan vi ta 
andra mått, men absolut inga jätteskyltar. Om NKK skall tillverka skylten, upplys då om att endast 
företagets namn kommer att stå, alltså ingen firmalogotyp. Och att sponsorn står för 
tillverkningskostnaden (ca 500: - ) 

6. Se till att de avtal du tecknar blir fullständigt ifyllda och undertecknade i 2 exemplar varav 
sponsorn behåller det ena. Det andra avtalet lämnar ni omgående till NKK´s kansli eller till er 
tränare. 

7. Du kan kontakta vilket företag du vill. Nöj dig inte med bara 1 avtal, utan försök få flera. 

8. Efterhand som avtalen kommer in kommer vi att sätta upp en lista i simhallen, över klara avtal. 

9. Behöver du flera omgångar av sponsorpaket kan du hämta det på NKK:s hemsida eller kansliet. 

10. Även om du redan nu vet att du ej kan deltaga på sponsorsimmet, så ska du jaga sponsorer. 
Avtalen kommer då att räknas på en likvärdig simmare, men pengarna tillfaller självklart dig själv. 

11. Fördelningen på pengarna från företagssponsring blir 50% till simmaren och 50% till NKK. När 

det gäller privatsponsorer går hela beloppet till simmaren. Simmarens del förs in på simmarkontot. 
Pengarna kan utnyttjas till läger, tävlingar och NKK kläder.  

12. För varje 1000 kr som tillfaller NKK får ni tillgodoräkna 4 timmar som arbetstimmar. 

13. Avtal där NKK skall tillverka skyltar skall vara kansliet tillhanda senast 13 maj. Skyltar från 
sponsorer vill vi ha samma datum. Avtal kan dock lämnas in senare, men då garanteras ingen 
skylt. 

14. Missa inte detta förträffliga tillfälle att fylla på simmarkontot. 

Det finns de simmare som går runt ett år på de pengar de simmar in till sponsorsimmet. 

Lycka till med sponsorjakten ! 

 


