
Sponsorsim  
är ett kul och personligt sätt att ge PR åt simidrotten i Upplands Väsby  

 

Du/Ditt företag  
och kopplingen  
Idrott/Näringslivet  

 
 

Torsdagen den 19 april kl 16.00-19.30 
 

Väsby Simsällskaps ungdomar i tävlingsgrupper utövar simning kontinuerligt under 1 timma i Vilundabadet. 

Varför kör vi Sponsorsim? 

Tävlingsidrott kostar mycket pengar. Under den aktives utveckling i simsport ökar behovet av 

bassängtid/utrymme, kvalificerade tränarinsatser och tävlingar allt eftersom. 

Den totala kostnaden för en tävlingsaktiv i Väsby ligger mellan 5.000 och 25.000 kr per år. 

En del av detta tas ut i form av avgifter, men den större delen är kostnader för tävlingar och läger.  

Hur går det till? 

Simmarna simmar så långt de kan på en timma – de yngsta hinner ca 2-3000 meter. De snabba äldre hinner 

ca 5000 meter. 

Genom att företag och privatpersoner satsar x antal ören per meter, som någon aktiv uppnår på ovan 

nämnt sätt, blir simsporten i Upplands Väsby Simsällskap sponsrad. Av de intjänade pengarna tillfaller 

50 % simmaren och 50 % Väsbys totala ungdomsverksamhet, som använder pengarna till att 

subventionerna tävlingar och läger. 

 

Vad får du som sponsor? 

- Själv vara med på Sponsordagen och se vår verksamhet (Vi bjuder på fika och anordnar ett lotteri) 

- Företagsnamnet exponerat på Väsbys hemsida 

- Företagsnamnet exponerat på reklamskyltar i Vilundabadet 

 

 



 

 

 

Vad är sponsorsim för något? 

 

Många ställer sig säkert frågan varför vi ska ha sponsorsim och vad det ger. Sponsorsim 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 Väsby Simsällskap. De pengar som samlas in går sedan tillbaka till 

både föreningen (vi alla) och till den enskilde aktive. Alla pengar som samlas in på sponsorsimmet används 

för att subventionera tävlingar och läger, betala resor, bassänghyra och även lön till våra tränare så att de 

kan fortsätta utveckla och träna våra tävlingsaktiva ungdomar. 

 

 

 

 

 


