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Metersim 

Nu är det snart dags för det årliga Metersimmet. I år har vi som mål att slå rekord genom att 

tillsammans dra in minst 100 000 kr! Metersim är till för att skapa bättre förutsättningar för Höganäs 

SS och för er simmare samt att försöka hitta nya samarbetspartners till föreningen.  

Varför skall man simma metersimmet?  
ALLA i föreningen tjänar på att delta i metersimmet. Alla som deltar bidrar i den bemärkelsen att 

klubbens totala ekonomi blir bättre och på så sätt behöver inte föreningen höja tävlings-, läger eller 

tränings- eller medlemsavgifter mm. Föreningens ambition är att alla ska ha möjlighet att delta i vår 

verksamhet och då är det viktigt att just hålla nere avgifterna i så stor utsträckning som möjligt. 

Anmäl era Sponsorer! 
Meddela era sponsorer till emilfritz.hss@gmail.com snarast möjligt, så läggs dessa ut löpande på en 

lista ut på hemsidan. Där kan ni se vilka företag som redan blivit tillfrågade.  

Fördelning av intäkter 
I år kommer samtliga intäkter, upp till 100 000 kr, tillfalla föreningen. Detta för att vi ska klara av 

föreningens ekonomiska målsättning. Om intäkterna överstiger 100 000 kr, kommer det 

överskjutande beloppet fördelas på de deltagande simmarna efter hur mycket sponsorpengar den 

enskilda simmaren dragit in till föreningen. 

Vad går det ut på? 
Under metersimmet kommer vi att försöka simma så långt som möjligt under 120 minuter och man 

säljer meterantalet för en summa/meter. Vissa sponsorer vill hellre köpa in sig för ett fast pris. Då vet 

sponsorn precis vad de ska betala.  

Hur mycket hinner man simma?  
Detta varierar mycket från grupp till grupp. De som hinner mest kan hinna upp mot 8000 meter 

medan de lite yngre simmarna hinner med ca 4000 meter.  

Vem kan vara sponsor?  
Det kan alla företag och privatpersoner så det är bara att höra er för hos alla ni känner. För 1 

öre/meter blir någonstans mellan 40 och 80 kr, det känner du säkert många som kan sponsra med. 

Företagen bör lätt klara av 10 öre/m, dvs. 400-800kr.  

Några tips!  
Hör med de som sponsrade er förra året…  

Till företagen kan du förklara att beloppet blir fakturerat som ”Reklam i samband med Metersimmet 
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2015” och på det viset kan de dra av hela eller delar av beloppet i deras deklaration. Eventuell 

reklamskatt tillkommer för företagen.  

Tillvägagångssätt 
Den 20/12 simmas årets metersim. Vi kommer att dela upp dagen så att inte alla grupperna simmar 

samtidigt. Schema om när din grupp ska simma kommer när metersimmet närmar sig! 

De som inte kan närvara den dagen simmar sitt metersim en av träningarna i vecka 45.  

Samtliga som deltar får fika!  

Sponsorerna  
Alla sponsorerna kommer få ett diplom från respektive simmare som tack samt få publicering av sitt 

namn/företagsnamn på vår hemsida. Innan vi börjar sponsorsimmet kommer deltagarna att 

fotograferas.  

Kontrakten  
Kontrakten går att skriva ut från vår hemsida eller hämtas på vårt kansli. Lämna gärna in kontrakten 

efterhand ni får in dem. Var på hemsidan? All info om Metersimmet kommer att läggas upp under 

menyraden ”Egna arrangemang” och sedan ”Metersim”. 


