
  
 

Vad är sponsorsim? 

 

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 på kvällen/eftermiddagen söndagen 14 maj och pågår 

under 1 timme i Centralbadets inomhusbassäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Information inför Sponsorsimmet den 14 maj 

 

1. Läs igenom alla dokument om Sponsorsimmet på hemsidan först. 

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. 

 

Lycka till med sponsorjakten! 

 

 

 



  
Presentation av Norrköpings Kappsimningsklubb 

Det är vår förhoppning att du redan kommit i kontakt med Norrköpings 

Kappsimningsklubb, kanske är du själv motionär eller har barn som deltar i 
någon av våra kurser.  

Kanske dina anställdas barn har eller har haft en meningsfylld 
fritidssysselsättning inom NKK:s olika aktiviteter. Vi hoppas att ni på något sätt 

har träffat tidigare.  

NKK:s ca 1700 medlemmar utövar allt från alla typer  av simning på olika nivåer 
och varje vecka aktiveras nästan lika många personer.  

De simmare som representerar NKK Racing i olika tävlingssammanhang är cirka 

100 stycken till antalet och fördelade på sex olika grupper. Beroende på ålder så 
tränar man allt från 5-20 timmar i veckan. Med drivkraften att nå allt från att 

lära sig simma till delta på de största mästerskapen. 

 

Vad är drivkraften? 

Jo, gott kamratskap och möjlighet att träffa likasinnade ungdomar både inom 
och utom Sveriges gränser. Att tävla och utveckla sig som person och prestera 

bättre och bättre är något som driver våra ungdomar och tränare framåt. 

NKKs mål är kunna att ge våra fina idrottsungdomar vårt stöd, men det är också 
en kostnadskrävande process. Förutom olika slag av aktivitetsbidrag består 
inkomsterna av kursverksamhet, medlems och träningsavgifter samt reklam och 

sponsorintäkter. 

För att kunna driva verksamheten vidare önskar NKK satsa på ditt företag som 
personlig sponsor. Det är inte frågan om tusentals kronor utan är helt valfritt och 

bestäms efter vad just Din simmare tillsammans med sina kamrater lyckas 
erövra genom aktiv simning.  

Varje bidrag mottages tacksamt och hjälper NKK och simmaren att genomföra 

våra gemensamma målsättningar. 

Vi hoppas med Din hjälp kunna locka fler icke simkunniga barn/ungdomar till att 
lära sig att simma. Vi tror på dig som sponsor. 

 

 

 

 



  
Sponsorsimmet 14 maj 

Söndagen den 14 maj smäller startskottet för rubricerad aktivitet i Centralbadets 

inomhusbassäng. Sponsorsimmet är ett kul och personligt sätt att ge PR åt 
simningen, ditt företag och kopplingen idrott/näringsliv. 

 

Vad är sponsorsimmet? 

 

• Det är en aktivitet där Du som företag eller privatperson stödjer en utvald 

simmare med valfritt antal öre per meter, eller med en fast summa. 

• Varje träningsgrupp tillsammans skall simma i lagkappsform/stafettform 

så långt som möjligt under 60 minuter. Antal ören per meter bestämmer 

Du själv efter att ha träffat aktuell simmare. 

• Exempel: Du erbjuder 10 öre/meter och Din simmares grupp klarar av att 

simma 6000 m. Sponsorsumman blir då 600: -. 

• Tävlingsfunktionärer kontrollräknar hela tiden så att antal meter är 

korrekt. Efter arrangemanget erhåller Du faktura på insimmat belopp. 

 

En personlig kontakt med simmare 

Både före och efter sponsorsimningen kan Du träffa Din simmare. Ett företag kan 
naturligtvis satsa och sponsra fler simmare, likväl som en simmare kan ha fler 
sponsorer. 

Av de insimmade pengarna tillfaller 50% simmaren och 50% NKK som använder 
pengarna till att subventionera tävlingar och läger. 

 

Som sponsor får du: 

• Möjlighet att exponera företagets namn på skylt under sponsorsimmet, 

dock måste företaget själva stå med skylt. 

• Företagets namn uppläst av speaker under sponsorsimmet. 

• Simmare som är märkt så att publiken kan följa din simmares grupp 

• Själv möjlighet att njuta av sponsorsimmet den 14 maj. 

Som sponsor ger du: 

• NKK ett valfritt antal öre /meter genom en eller flera namngivna simmare 

som Du kontrakterar. 

• NKK möjlighet att genomföra såväl bredd- som elitsatsning i framtiden. 

• Dig själv en investering i en nyttig idrott. 

 



  
FÖRETAGSSPONSORAVTAL 

Företag:_____________________________________________________      

Adress:________________________________________________________ 

 

Kontaktperson, Telefon:___________________________________________ 

 

Kontaktperson, Mail:______________________________________________ 

 

Fakturan kommer att mailas ut till ovan angiven adress 

Mellan ovanstående företag (nedan benämnd sponsor) och Norrköpings 

Kappsimningsklubb (nedan benämnd NKK) har följande avtal träffats:  

  

1. Vid av NKK anordnat Sponsorsim på Centralbadet, söndagen den 14 maj, erbjuds sponsor 
att genom egen skylt exponera företagets namn. 
Företaget kommer också få sitt namn uppläst av speakern under pågående Sponsorsim. 

Skylten skall vara NKK tillhanda senast den 11 maj.  

Kansliet hittar du på höger sida innan Sporthallen/Centralbadet.   

 Skylt tillhandahålls av sponsorn         Ingen skylt                

 

 

  2.   Som ersättning för tjänsterna i punkt 1, åtar sig sponsor att till NKK utbetala 

        följande sponsorbidrag:  

 

Sponsrad simmare: .................................................................................. 

 Sponsorbelopp per meter under 60 min lagkappsimning:_________öre/meter  

  

Fast belopp: ___________kr.  Beloppet maximeras till: ____________kr.   

(Sponsorn garanterar ett lägsta belopp på 500 kr, oavsett uppnådd simsträcka.) 

 

3. Skulle den i punkt 2 namngivna simmaren på grund av sjukdom eller annan orsak 
inte kunna delta i Sponsorsimmet, kommer beloppet att beräknas på hur långt 

lagkappslaget simmade tillsammans. Sponsorbeloppet tillfaller dock simmaren i punkt 2. 

4. Betalning erläggs av sponsorn inom 30 dagar efter erhållandet av fakturan.  
reklamskatt tillkommer. 
 

5. Förutsättningen för detta avtal är att Sponsorsimmet kan genomföras.  
   

Detta avtal är upprättat i 2 exemplar varav parterna tagit varsitt.  

 

 

______________________________    ____________________________  

Underskrift Sponsorföretag                Norrköpings Kappsimningsklubb 

                                                                          



  
PRIVATSPONSORAVTAL  

 

Härmed tecknar jag mig att sponsra följande simmare den 14 maj: 

Simmarens namn:_______________________________ 

Simmarens grupp:_______________________________ 

Jag åtar mig att sponsra............öre/simmad meter per grupp i lagkappsform under 60 

min 

 

eller ett maxbelopp:___________kr. 

 

Privatsponsorns namn:_________________________________ 

Adress:_____________________________________________ 

 

Postnummer:_____________ Ort:_________________________ 

Telefon:______________________________________________ 

Fakturan skickas i efterhand per mail 

Mailadress:____________________________________________ 

 

Om den sponsrade simmaren skulle bli sjuk eller av annan anledning ej kunna 

simma, så kommer beloppet att räknas ut hur långt gruppen simmade 

tillsammans i lagkappsform. 100% av pengarna tillfaller dock den simmare som 

du sponsrat när du sponsrar som privatperson. 

Betalningen erläggs 30 dagar efter det att faktura på insimmat belopp erhållits. 

Förutsättning för detta avtal är att Sponsorsimmet kan genomföras som 

planerat. 

 

Detta avtal är upprättat i 2 exemplar, varav parterna tagit varsitt. 

 

___________________________   ________________________ 

Underskrift sponsor                           Norrköpings Kappsimningsklubb 

 


