
Swim of Hope / Sponsorsim 17/9 – Praktisk information föräldrar/simmare
Som ni säkert redan vet så kommer Höganäs simsällskap att genomföra ett sponsorsim i samrbete 
med Barncancerfonden till hösten.  Swim of Hope är 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. Men vad innebär det rent praktiskt? 

 Varje Medley/Tävlingssimmare tilldelas ett par Höganäsbaserade företag som ska kontaktas. 
Företag som är lätta att besöka rekommenderar vi att man personligen besöker för att 
presentera sig själv (se exempel på presentationsbrev) och Swim of Hope konceptet. Andra 
företag är det lättare att kontakta via mail eller telefon. Simmarna bör själva vara aktiva i den
här delen men det krävs stöd och uppbackning av föräldrar. Vi rekommenderar att företagen 
kontaktas så snart som möjligt.

 Har man kontakter i företag utanför Höganäs går det utmärkt att kontakta dem med. Har ni 
kontakter i ett Höganäs baserat företag som någon annan simmare tilldelats kan ni alltid 
försöka byta. Det går också utmärkt att sponsra privat. Det är alltså fritt fram för 
mamma/pappa/mormor/farfar/morbror/faster!

 Företagen/privatpersonen kan välja att sponsra simmare med fast summa eller öre/meter 
simmad. De kan självklart också välja att avstå och då tackar man för att de lyssnat! 

 Företagen/privatpersonerna vill säkert veta hur långt man tror man simmar på två timmar 
och här rekommenderar vi att ni frågar er tränare vad han/hon tror. De kan också undra vad 
som är normalt sponsorbelopp och här finns det inget riktigt svar. Men ni kan tipsa om 1000 
klubben – det innebär att alla företag som sponsrar med minst 1000 kr kommer att få sitt 
namn med på en stor skylt som sätts upp i simhallen.

 När man varit i kontakt med ett företag meddelar man direkt via mail till projektgruppen vad 
företaget svarat . Har de valt att sponsra ska man också lämna in sponsorkontraktet (se 
Sponsorkontrakt) som de skrivit på.

 Barncancerfonden får 50% av de insimmade pengarna och den summan som Höganäs 
Simsällskap behåller används till breddverksamheten. Den går alltså inte till den individuella 
simmaren utan till att kvalitetssäkra simverksamheten. Det kan handla om 
tränarutbildningar, tränarlöner, material mm. 

 Sponsorsimmet genomförs söndagen den 17/9. Simmarna simmar så långt de orkar under 
två timmar med funktionärer som räknar till dem. Den här dagen behöver vi hjälp av 
föräldrar som ställer upp som funktionärer och som hejar fram sina barn! 

Har ni frågor kring evenemanget så hör gärna av er till någon i projektgruppen: 

Emil Fritz (076-1028064) / Linda Svensson (073-8195520) / Jenny Ohlsson (070-2106062) eller maila : 
swimofhope@hoganassimsallskap.
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