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Hö gana s Simsa llskaps Metersim 2015 

Den 20/12 kommer Höganäs Simsällskap arrangera ett metersim. 
Då kommer cirka 50 simmare vara i bassängen och försöka förbättra sina möjligheter att satsa på sin 
idrott. Aktiviteten är till för att föreningen ska kunna fortsätta hålla nere sina tränings-, tävlings- och 
lägeravgifter.  

Så här går det till:  
Alla deltagare försöker samla sponsorer. Det kan vara privatpersoner eller företag. Sponsorerna 

väljer sedan om de vill satsa ett belopp per simmad meter eller om de vill sätta ett fast belopp för att 

simmaren är med och deltar. 

De simmare som simmar mest (dvs. våra mästerskapssimmare) hinner runt 8000 meter. De yngre 

simmarna hinner runt 4000 meter. Det betyder att om man satsar 10 öre per simmad meter och 

simmaren hinner 4000 meter så blir totalsumman 400 kronor. Ni väljer själv vilken summa ni vill 

sponsra med. I år kommer samtliga intäkter upp till och med 100 000 kr tillfalla föreningen som ett 

led i vårt arbete att behålla låga avgifter för vår verksamhet och våra arrangemang. 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 får sponsorn?  
Alla sponsorer får ett diplom med deltagarens namn och resultat. Vi kommer även att publicera alla 

namn och bild på hemsidan samt att sätta upp samtliga sponsorers namn under själva 

sponsorsimmets genomförande i simhallen. Allt redovisas också på vår hemsida med alla sponsorers 

namn. 

Betalning?  
Vi kommer så snabbt som möjligt efter genomfört metersim skicka ut fakturor till samtliga sponsorer. 

Därför är det viktigt att fylla i kontraktet rätt så att fakturan hamnar till rätt person eller företag. 

Beloppet faktureras som ”Reklam i samband med Metersimmet 2015”. På så vis kan ni dra av hela 

eller delar av beloppet i er deklaration. Eventuell reklamskatt tillkommer. 

Kom och titta! 
Man kan komma och titta på de man sponsrar då de simmar sitt metersim. Simmarna simmar enligt 

schema som kommer publiceras på www.hoganassimsallskap.se. Kontaktperson till alla företag och 

sponsorer är Emil Fritz som nås på email emilfritz.hss@gmail.com.  

Andra idéer? 
Vill ni sponsra Höganäs Simsällskap på något annat sätt eller kanske ställa någon fråga? Hör då av er 

till Höganäs Simsällskaps kansli på e-post emilfritz.hss@gmail.com.  

Tack för ditt stöd till våra aktiva och föreningen! 


