
 
 

Information till dig som simmare/förälder 

 

Kort information om Sponsorsimmet för dig som simmare/förälder. 

 

Sponsorsimmet är en möjlighet för alla tävlingsaktiva i föreningen att minska 

sina utgifter för träning, tävling och läger genom att ordna egna sponsorer som 

vill sponsra just dem och Norrköpings Kappsimningsklubb.  

Här har du eller sponsrande företag möjlighet att synas och hjälpa till!  

 

Hur går det till?  

Norrköpings Kappsimningsklubb samtliga racingsimmare simmar så långt de 

hinner och orkar under 60 minuter i lagkappsform under söndagen den 14 maj. 

Gäller alltså grupperna Elit, A, B, C, D och E gruppen.  

Samtliga simmare som är aktiva i dessa racing grupper är med på denna 

aktivitet,  

 

Var? 

Sponsorsimmet simmas söndagen 14 maj 1700–1800 i Centralbadets 

inomhusbassäng. Vi samlas 1620 simhallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Information till dig som simmare/förälder 

Tillvägagångssätt inför Sponsorsimmet den 14 maj 

1. Läs igenom alla dokument om Sponsorsimmet. 

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 ni tror er grupp kan 
simma under 1 timme. Ett estimat på vad grupperna kommer att simma är som 

följer Elitgruppen, A gruppen cirka 6000m, B gruppen 5000m, C gruppen 4500M, 
D gruppen 4000m och E gruppen 3000m.   

4. Om sponsorn är tveksam, informera då om att dem kan sätt ett maxtak för 

sitt sponsorbidrag, minsta belopp är dock 500 kr.  

5. Har sponsorn en färdig skylt som man vill visa upp under sponsorsimmet finns 
den möjligheten. 

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. Behöver du flera omgångar av sponsorpaket kan du hämta det på NKKs 
hemsida där alla avtalen ligger ute.  

9. Även om du redan nu vet att du ej kan deltaga på sponsorsimmet, så ska du 

jaga sponsorer. Avtalen kommer då att räknas på er grupps totala simmade 
meter som simmas i lagkappsform. Men pengarna tillfaller självklart dig utifrån 
punkt 10. 

10. 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.  

11. Skyltar från sponsorer vill vi ha senast 11 maj. 

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

 


