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Till 

Aktiva och föräldrar.  
 
 
Södertälje Simsällskaps
Lördagen, 13 december i Sydpoolen

Samling:  se inbjudan KM

 

Tanken med sponsorsimhoppet

välgörande ändamål. I år 

Barncancerfonden. 

 
Så här fungerar sponsorsimhoppet
Under simhoppstävlingen 

vilken klass man hoppar i

För varje poäng får simhopparen x antal kronor från sin sponsor. 

Totalpoängen bestämmer hur mycket som samlats in till förmån för 

Barncancerfonden. Satsar sponsorn 

simhopparen lyckas samla iho

fakturera sponsorn 450

Det finns även möjlighet att satsa ett engångsbelopp. Exempel finns 

på den blankett som era sponsorer 

kansliet i samband med tävlingen

 
Vem får sponsra? 
Alla som vill. Kamrater, släkt, vänner, pappa

arbetskamrater, butiker och an

skola. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tel: 0855030444 Fax: 0855063190 E-mail: kansli@sss.se 

Södertälje Simsällskaps sponsorhopp – hoppa för livet
13 december i Sydpoolen. 

se inbjudan KM 

ponsorsimhoppet är att samla in pengar till klubben och 

I år skänks 50 % av alla insamlade medel till 

fungerar sponsorsimhoppet. 
Under simhoppstävlingen KM görs olika antal hopp beroende på 

vilken klass man hoppar i. Varje hopp poängbedöms som vanligt. 

För varje poäng får simhopparen x antal kronor från sin sponsor. 

Totalpoängen bestämmer hur mycket som samlats in till förmån för 

Satsar sponsorn t ex 2 kronor per poäng och 

samla ihop 225 poäng så kommer kansliet att 

450 kr.  

även möjlighet att satsa ett engångsbelopp. Exempel finns 

på den blankett som era sponsorer skriver på och lämnar in till 

i samband med tävlingen.  

amrater, släkt, vänner, pappa eller mammas 

butiker och andra företag i där du bor eller går i 

 

Hemsida: www.sss.se 

för livet.  

är att samla in pengar till klubben och 

ade medel till 

beroende på 

arje hopp poängbedöms som vanligt.  

För varje poäng får simhopparen x antal kronor från sin sponsor. 

Totalpoängen bestämmer hur mycket som samlats in till förmån för 

poäng och 

så kommer kansliet att 

även möjlighet att satsa ett engångsbelopp. Exempel finns 

på och lämnar in till 

eller mammas 

bor eller går i 



 

Södertälje Simsällskap 
Östra Kanalgatan 2 
15271 Södertälje Tel: 0855030444

 

 

 

 
 
Hur skaffar jag en sponsor? 
Ett bra tips kan vara att skriva ihop en kort liten beskrivning om dig 

själv som du kan lämna till företaget som du 

annat tips kan vara att ni är flera simhoppar

tillsammans, gå runt till butiker och företag 

inte att ta på er klubbkläderna

sociala medier mm. 

Ju förr du startar desto 

Bjud gärna in dina sponsorer att titta på

vi att servera fika under simhoppningen

 
Hur gynnar det här simhopparna
Av alla insamlade pengar går 50

intäkter tillfaller klubben och vår verksamhet

användas till att förgylla kommande läger, 

sociala gruppaktiviteter, 

som hoppas in.  

 

Samla ihop så många sponsorer som möjligt, för din, klubbens och för 

alla cancersjuka barns skull

 

Lycka till!  
 

 

 

Tel: 0855030444 Fax: 0855063190 E-mail: kansli@sss.se 

en sponsor?  
Ett bra tips kan vara att skriva ihop en kort liten beskrivning om dig 

själv som du kan lämna till företaget som du vill bli sponsrad av

kan vara att ni är flera simhopparkompisar som gör något 

tillsammans, gå runt till butiker och företag och presenter

klubbkläderna. Använd era kanaler på internet

Ju förr du startar desto större chans till fler sponsorer.  

ina sponsorer att titta på tävlingen. Självklart kommer 

fika under simhoppningen.  

Hur gynnar det här simhopparna? 
Av alla insamlade pengar går 50 % till Barncancerfonden, 

intäkter tillfaller klubben och vår verksamhet. De kan exempelvis

förgylla kommande läger, köpa in utrustning, 

sociala gruppaktiviteter, eller utbildning. Allt beror på hur mycket

Samla ihop så många sponsorer som möjligt, för din, klubbens och för 

alla cancersjuka barns skull.  

 

Hemsida: www.sss.se 

Ett bra tips kan vara att skriva ihop en kort liten beskrivning om dig 

vill bli sponsrad av. Ett 

kompisar som gör något 

och presentera er. Glöm 

Använd era kanaler på internet, 

tävlingen. Självklart kommer 

% till Barncancerfonden, resterande 

exempelvis 

utrustning, anordna 

hur mycket 

Samla ihop så många sponsorer som möjligt, för din, klubbens och för 


