
Sponsra våra simmare i kampen för livet

Höganäs Simsällskap kommer söndagen den 17/9 att genomföra Swim of Hope, ett 
sponsorsim i samarbete med Barncancerfonden. Vi ser det här som en möjlighet för företag 
och privatpersoner att kombinera sponsring av lokal föreningsverksamhet och stöd av 
forskning för att rädda barns liv. Sponsorsumman som simmas in delas lika av 
Barncancerfonden och Höganäs Simsällskap.

Cancer är tyvärr en sjukdom som de flesta kommer i kontakt med via vänner, anhöriga eller 
drabbas av själv. Med din hjälp kan forskningen rädda fler liv, skapa effektivare 
behandlingsformer och ge drabbade barn och familjer ett bättre liv. HSS vill bidra till 
barncancerfonden genom att göra det som vi gör bäst: simma!

För Höganäs Simsällskaps del bidrar sponsorpengarna bland annat till att vi kan utbilda de 
simtränare som varje dag lär barn i såväl Höganäs som Helsingborgs kommun att simma, 
vilket är extra viktigt i kustsamhällen som våra. Drunkningsolyckor minskas drastiskt av 
simkunnighet och badvett, vilket är huvudfokus i vår simskoleverksamhet. Sponsringen 
bidrar också till att vår breddverksamhet med simskola och teknikgrupper blir ännu bättre 
och kan ta emot ännu fler simintresserade barn och ungdomar. Den enskilda simmaren 
genomför sponsorsimningen för att hjälpa barncancerfonden och sin förening, vilket också ni
som sponsrar gör! Genom att hjälpa Höganäs Simsällskap hjälper ni fler barn till 
simkunnighet, samtidigt som ni stödjer kampen mot barncancer.

I sponsorsimmet sponsrar företagare eller privatperson en simmare med valfri summa per 
meter som denne simmar under två timmars tid. Sponsorn kan även välja att sponsra med 
ett fast belopp. Givetvis är alla välkomna att medverka, gammal som ung, både som sponsor 
och deltagare!

Vi hoppas på att så många som möjligt vill vara med och stötta de simmare som får göra 
jobbet i bassängen genom det bidrag som bäst passar er! 

För frågor och mer information ber vi er vända er till någon i sponsorsimsgruppen eller läs 
mer på vår hemsida! 

http://www.hoganassimsallskap.se/egna-arrangemang/swim-of-hope/

Kontakt:
Emil Fritz (076-1028064) / Linda Svensson (073-8195520) / Jenny Ohlsson (070-2106062)

swimofhope@hoganassimsallskap.se
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