Till simmare och vårdnadshavare i Helsingborgs Simsällskap:

2018 genomför vi ett sponsorsim i samarbete med
Barncancer Fonden.
Tid och plats: Lördagen den 27:e oktober kl 14:00-16:30 i Filborna Arena Beroende på
hur många som är med så avgör vi senare om det blir en eller två grupper. Grupp 1
samlas i så fall klockan 13:30 och grupp 2 samlas 15:00
Sponsorsim har i många år dragit in pengar till individuella simmare, välgörande
ändamål och till föreningar runt om i Sverige. Från starten 2012 har vi samlat in över en
kvarts miljon till välgörande ändamål.
Målet 2018 är att tillsammans simma in 50 000 kronor till Barncancer Fonden!
När det gäller de pengar som kommer till klubben så kan vi av skattemässiga skäl inte
betala ut pengar till individuella simmare. Istället får simmaren hälften av det som
stannar i föreningen, dvs simmaren och föreningen får 37,5 % var av det in-simmade
beloppet.
Pengarna avsätts i simmarens namn och administreras av föreningen. Simmaren kan
använda pengarna till att betala tävlingar, läger och att handla i Filborna Badshop och
webbshoppen (meddela beställning till kansliet så ordnar vi det). Behållningen som går
till klubben kommer att användas i tävlingsverksamheten.
* Den grupp som samlar in flest sponsorer i snitt per simmare får gå på bio
med sin tränare. Kämpa för att det blir Er grupp som får gå på bio i år!
* De tre första simmare som lämnar in 3 sponsorer till ett sammanlagt värde
av minst 1 000 kr vinner biobesök och mat på Max för 2 personer.
* Vi delar även ut priser till: flest sponsorer/ flest simmade metrar/ mest
insimmade pengar samt flera vinster som lottas ut bland de som deltar!

* Dessutom får simmaren 37,5 % av de intäkter som simmas in, på ett eget
konto i klubben.

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 under september 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 Viggo Foundation och vår klubb! Skulle ni behöva fler så kan det laddas ner den från
klubbens hemsida www.hssim.com Se under Tävlingssim / Sponsorsim i menyn.
Vi hoppas att alla åtminstone försöker få minst 1 sponsor!
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.
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 fredagen
den 19:e oktober. Det går även bra att mejla till kansli@hssim.com
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.
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.
Glöm inte att sponsorsimmet hjälper och stöttar alla i föreningen och även många
utanför föreningen. Varje insats är viktig och påverkar alla positivt!

Ett stort LYCKA TILL!
Har du frågor, så kontakta mig gärna: Ted Kideborn 0768-90 75 15 eller
ted.kideborn@hssim.com

