VI KÄMPAR FÖR LIVET
Till Företag, föräldrar och andra intressenter
2018 genomför vi i Alesimmarna sponsorsim där vi stödjer Barncancerfonden.
Tid och plats: tisdagen den 2 oktober kl 19:00-21:00 i Skepplanda Simhall.
Sponsorsim har i många år dragit in pengar till individuella simmare, välgörande ändamål och till
föreningar runt om i Sverige. Nu kommer Alesimmarna för första gången ha detta arrangemang och
målet 2018 är att tillsammans simma in 15 000 kronor till Barncancerfonden!
Pengarna fördelas enlig följande: 25 % till Barncancerfonden och 75 % till Alesimmarna. Pengarna till
klubben kommer användas till att betala tävlingar, läger och utrustning till klubben.
Vem får vara sponsor?
Alla som vill, t ex butiker och företag i närområdet där ni bor eller går i skola, men även
privatpersoner som släkt, vänner, pappa eller mammas arbetskamrater. Alla sponsorers namn
kommer att synas på vår hemsida under säsongen 2018-2019.
Hur fungerar sponsorsimmet! Alla simmare i Alesimmarnas A-B grupp simmar mellan kl 19:00 –
21:00, vi lägger ihop antal meter och dividerar med antalet simmare. Efter sponsorsimmet kommer
Alesimmarna att fakturera sponsorerna efter det antal meter som har simmats i genomsnitt. Satsar
sponsorn 75 öre per meter och snittet för simmarna är 3 000 m så kommer Alesimmarna att
fakturera sponsorn: 3 000*0,75= 2 250 kr. Det finns även möjlighet att stödja med ett
engångsbelopp.
Under kvällen kommer vi ha cafeterian öppen, vi kommer ha försäljning av Hamburgare, Korv, Godis,
Dricka mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälningsblankett:
Simmarens namn:_____________________________________________________________
Härmed sponsrar nedanstående Alesimmarna och Barncancerfonden
Sponsors namn:______________________________________________________________
Kontaktperson:_______________________________________________________________
Fakturaadress:_______________________________________________________________
75 öre/meter
100 öre/meter
125 öre/meter
öre/meter Valfritt belopp, fyll i öre/meter i rutan
kronor Valfritt belopp, fyll i fast belopp i rutan

Här nedan är lite fakta om
Det första fröet till det som idag är Barncancerfonden såddes 1979 då oroliga föräldrar och
vårdpersonal gick samman för att stoppa en planerad nedläggning av Sveriges då enda
barncanceravdelning. Idag, snart 40 år senare, är Barncancerfonden den största finansiären av
barncancerforskning i Sverige och idag överlever drygt 80 procent av de barn som drabbas.
Barncancerfondens verksamhet fokuserar på att samla in pengar till barncancerforskning och stöd till
de cirka 300 familjer som varje år drabbas av ett cancerbesked. Mycket av den stödjande
verksamheten sker genom de regionala föreningar som är kopplade till landets sex barnonkologiska
centrum.
Målet på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad för de barn som drabbas av cancer.

