VARFÖR ÄR METERSIM VIKTIGT?
HUR GÖR MAN?
Varför är Metersim viktigt?
Ja, det kan man ju fråga sig. Egentligen är det inte metersim i sig som är viktigt. Det viktiga är att alla
föreningsmedlemmar hjälps åt att hitta sponsorer till föreningen eller att på annat sätt bidra till att
föreningen får in de pengar som behövs för att verksamheten ska fungera.
Vi har nu c:a 170 tävlingssimmare från de som tävlar i morgondagarnas till de som tävlar i SM.
Medlemsavgifter, träningsavgifter och licensavgifter genererar endast en liten del av vad det kostar
att bedriva en fungerande tävlings- och träningsverksamhet i simning där varje tävlingsstart kostar 60
kronor och vi åker på betydligt fler tävlingar än vi arrangerar årligen.
Resterande belopp som behövs för att bedriva en sådan verksamhet vi har idag, där tävlingsavgifter
ingår i medlemskapet, där läger och eventuella utlandstävlingar till viss del subventioneras och där
mästerskapstävlingar på SM-nivå subventioneras, får KSLS in genom bidrag, LOK-stöd, försäljning av
kakor, lotter och kläder samt att skaffa sponsorer.
Därför tycker vi att Metersim är ett så viktigt arrangemang. Det involverar simmaren och
simmarföräldrarna i föreningen på ett aktivt sätt. Metersim ger årligen c:a 100 000 kronor till
simmarna. 25% av intäkterna går direkt tillbaka till simmarna i form av poäng, att använda till läger,
övernattningstävlingar, badmössor, glasögon och klubbkläder. Dels under en längre tidsperiod där
klubben betalar startavgifter och dylikt vid tävlingar.
Hur gör man? (le och vinka, le och vinka grabbar och töser)
Vi tycker att en bra ”skaffa sponsor-metod” är att man som förälder följer med sin KSLS klädda
simmare till företag i sin närhet eller i bekantskapskretsen. Man presenterar sig själv och sin
son/dotter som man sen med mycket eller lite stöttning hjälper genom en presentation av vad
Metersim är och vad det innebär för sponsorn.
Ex. - Metersim går ut på att jag simmar så långt jag kan under 1 timme, uppdelat i 3 gånger 20
minuter med en liten paus emellan. Ni som sponsrar, sponsrar antingen med ören/meter jag simmar
eller med en fast summa pengar. Om ni vill att jag ska utmana mig själv lite extra så är ören/meter
bättre (var noga att berätta hur långt ni tror ni kommer att simma, är ni osäkra, fråga tränaren). Efter
metersimmet så kommer vi att göra en skylt till Storbilds-TVn på Tivolibadet där ni kommer att synas
bland andra stolta sponsorer under ett års tid. Ett liknande anslag görs till KSLS hemsida.
Ett fåtal vill betala kontant på plats, då går det bra, i övrigt faktureras sponsorerna via angiven epostadress. Privatsponsorer betalar via Swish eller via faktura. Även släkt och vänner hamnar på
tavlan, vill man vara anonym kan man hitta på ett alias och skriva det på avtalet. Vill man inte alls
synas som sponsor anger man även detta på avtalet.
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