Information och anmälan av sponsring till MSS Swim of Hope 2020.
Motala Simsällskaps sponsorsim – simma för livet.
Swim of Hope är ett evenemang som drivs av Barncancerfonden tillsammans med
de lokala simföreningarna. 50 % av alla insamlade medel går till Barncancerfonden.
MSS kör eventet den 25 oktober under vanliga träningstider.
Så här fungerar sponsorsimmet
Alla simmare skaffar sponsorer på egen hand, sponsorn satsar ett ett fast belopp
eller ett belopp per simmad meter. Så fungerar sponsring per meter:
● Simmarna simmar i en timme (Kulipoolare 30 min) och multiplicerar antalet
simmade meter med beloppet som sponsorerna har satsat.
Exempel: Satsar sponsorn 30 öre per meter och simmaren lyckas simma 2500 meter kommer
klubben fakturera sponsorn 2500 x 30 öre = 750 kronor. Det ger alltså simklubben 375 kronor och
Barncancerfonden 375 kronor.
Kulipoolare kan som alternativ till individuell simning bilda ett lag på 3 st. Man simmar då lagkapp
under 30 min. Sponsorn sponsrar då hela laget med en fast summa alternativt ett belopp multiplicerat
med totala antalet meter som laget simmat.
Alla simmare som är med och drar in sponsorbidrag är automatiskt med i ett lotteri sonstar av LeWa
Sport.

Vem får sponsra?
Alla som vill. Kamrater, släkt, vänner, pappa, mamma eller deras arbetskamrater,
butiker och andra företag i närområdet där du bor eller går i skola.
Så här registrerar man en sponsor
Fyll i en anmälningsblankett, gäller både företag och privatpersoner, lämna den i
MSS brevlåda i simhallen. Blanketter finns vid MSS hörnan. Efter sponsorsimmet
kommer kansliet att fakturera sponsorerna (företag) efter de antal meter du har
simmat. Är din sponsor en privatperson samlar du in pengarna själv efter avslutad
simning.
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Coacher
Klubben delas in i 3 grupper, där varje grupp har en “coach” som kan hjälpa till med
frågor, hitta lagkompisar om man vill simma i ett lag och tipsa om hur man kan skaffa
en sponsor.

Kulipool
Emilia Eriksson

Övriga Ungdomsgrupper
Nils Forsfält

Masters
Lovisa Königsson

Sarahmärket
I anslutning till Swim of Hope kommer man att kunna ta Sarahmärket, detta pågår
under hela hösten och speciella tillfällen kommer att anordnas. När du tar
Sarahmärket så går 10kr av intäkterna till Barncancerfonden, resterande går till
Svensk Simidrotts barn- och ungdomsverksamhet. Märket kostar 40 kr.
För att ta Sarahmärket ska man göra
följande:
● Dyka från kanten / startpallen.
● Kicka 5 fjärilskickar under
vattnet
● Simma 25meter under 55,48
sekunder som är Sarahs
världsrekord på 100m fjärilsim.
Du kan få mer information från din Coach om när du kan ta märket.

Lycka till!
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Sponsoranmälan Företag, SoH2020

Företag:_____________________________________________________
Kontaktperson: _______________________________________________
Adress: _____________________________________________________
Postnr:_______________________ Ort:___________________________
Telefon:__________________ E-post: _____________________________
Simmarens namn:_____________________________________________
Med summan:
_____ 10 öre/ meter
_____ 20 öre/meter
_____ 30 öre/meter
_____ 50 öre/meter
_____ öre/meter (Annat belopp. Fyll själv i beloppet)
Fast belopp:____________________________________________
Ej obligatoriskt med namngiven simmare vid fast belopp.
Ifylld blankett lägges i MSS brevlåda i simhallen.
Eventet/simuppdraget kommer att köras den 25 oktober under simmarnas vanliga
träningstider. Sponsringsanmälan görs innan dess. Vi tillkännager varje sponsor
kontinuerligt på vår facebook- och hemsida fram till SoH evenemanget.
För företag som sponsrar minst 3000 kronor, lägger vi även upp logon på startsidan
under ett år. Vänligen maila då er logotyp i JPEG- format till:
info@motalass.se och ange ”Logotyp till hemsida ”Swim of hope”.

Tack för ert stöd!
Motala Simsällskap, Swim of Hope 2020.

Motala simsällskap |Box 2042 | 591 02 Motala | motalass.se |info@motalass.se | BG: 289-9128

Sponsoranmälan Privatperson, SoH2020

Namn: _____________________________________________________
Telefon:__________________ E-post: _____________________________
Simmarens namn:_____________________________________________
Med summan:
_____ 10 öre/ meter
_____ 20 öre/meter
_____ 30 öre/meter
_____ 50 öre/meter
_____ öre/meter (Annat belopp. Fyll själv i beloppet)

Fast belopp:____________________________________________
Ej obligatoriskt med namngiven simmare vid fast belopp.
Ifylld blankett lägges i MSS brevlåda i simhallen eller mailas till info@motalass.se.
Eventet/simuppdraget kommer att köras den 25 oktober under simmarnas vanliga
träningstider. Sponsringsanmälan görs innan dess. Vi tillkännager varje simmare
med sponsor kontinuerligt på vår facebook- och hemsida fram till SoH evenemanget.
Efter avslutad simning kontaktar simmaren sponsorn och meddelar hur långt han/
hon har simmat och vilket sponsorbelopp som skall betalas. Sponsorn kan antingen
swisha in detta beloppet märkt med simmarens namn och “Swim of hope” till
nummer 123 664 48 01 alternativt lämna beloppet till simmaren som lämnar vidare
till MSS.

Tack för ert stöd!
Motala Simsällskap, Swim of Hope 2020.
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