
 

 

 

 
 

Vi vill ha med dig i laget  
– bli en sponsor! 

 

Karlstads Simsällskap är en förening som funnits i över åtta decennier och är idag en av de 

största idrottsföreningarna i Karlstad. Med över 800 medlemmar har KSS en bred verksamhet 

inom simning, vattenpolo och simhopp. Simningen är den del av föreningen som har flest aktiva 

och spänner från Simlinjen för barn i åldrarna 5-13 till tävlingssimning med elitsatsning. 

Föreningen har även aktiva simmare på mastersnivå liksom vuxna som vill förbättra sin 

simteknik inom ramen för våra crawlgrupper för vuxna - bredden på vår simsida är stor! 

 

Karlstads Simsällskaps mål och vision är att inom en period av fem år vara rankad som topp 10 

i Sverige mätt i SM-poäng och våra prestationer i och kring bassängen kännetecknas av kvalitet, 

nytänkande, positiv stämning och ett högt engagemang. Föreningen jobbar hela tiden aktivt 

med att slussa in nya simsugna barn i verksamheten som står för den fina bredden i föreningen! 

 

Föreningen är redan idag representerad av våra duktiga aktiva på både nationella och 

internationella mästerskap. 2016 var ett mycket bra år för simmarna i Karlstads SS. 76st 

simmare som minst deltagit på en tävling (yngsta 7år och äldsta 36år). Vi har haft deltagare på 

följande mästerskap: Paralympics, Para EM, Nordiska Ungdomsmästerskapen, SM/JSM, Sum-

Sim (ungdoms-SM) och Libanesiska Mästerskapen. På dessa mästerskap simmades det hem 

totalt 27 mästerskapsmedaljer varav 9 guld! Av 83 deltagande klubbar på Sum-Sim (ungdoms-

SM) placerade vi oss på 9:e plats i medaljligan. 14:e plats i poängtabellen. Lina Watz har som 

första KSS:are representerat Sverige vid Paralympics i Rio, där hon simmade till sig en 

finalplats på 50m frisim efter slagit nytt svenskt rekord i försöken.  

 

Framgångarna på ungdomssidan både i mästerskap och på mindre regionala tävlingar och i 

övrigt ger oss en stark framtidstro och riktigt blodad tand att utvecklas till en toppförening att 

räkna med framöver. För kunna ge våra aktiva förutsättningar och möjligheter att utvecklas som 

simidrottare behöver vi hjälp och stöttning från sponsorer och samarbetspartners som vill synas 

tillsammans med oss. 

 

Vi hoppas därför att du som företagare vill få möjlighet att stötta våra duktiga aktiva och synas 

tillsammans med oss och vi har därför tagit fram tre olika sponsorpaket genom vilka man kan 

stötta föreningen och samtidigt få tillgång till en bra exponering både i simsammanhang och i 

Sundsta badhus. 

Vid frågor kontakta Elisabeth Hedin, elisabeth.hedin@outlook.com, 0768-18 30 40 

 

Karlstads Simsällskap – Starkast i vattnet! 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen för Karlstads Simsällskap 

mailto:elisabeth.hedin@outlook.com


 

Karlstads Simsällskap erbjuder dig och ditt företag ett antal 
olika partnerpaket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tröjpartner: 
 
Sponsor för mästerskapströja. Ta chansen att visa upp ert företagsnamn på våra mästerskapströjor! 

Sponsra Karlstads Simsällskap med 5 000 kr och få ert företagsnamn tryckt på vår mästerskapströja! 

 

Om ni har förslag och önskemål om andra sponsringsmöjligheter så kontakta oss gärna för 

diskussion! 

 

 

BRONSPARTNER 

 Skylt 1200x600mm i 

Sundsta badhus  

 Logga på KSS 

hemsida 

 

Pris: 15 000 kr/år 

Första året tillkommer 

kostnad för tillverkning 

av skylt. 

 

 

SILVERPARTNER 

 Skylt 1200x600mm i 

Sundsta badhus  

 Logga på KSS hemsida 

 1 prova på tillfälle 

(simning, simhopp 

eller open water) för 

ca 10 personer 

tillsammans med 

elitaktiva och 

elittränare 

Pris: 20 000 kr/år 

Första året tillkommer 

kostnad för tillverkning 

av skylt. 

 

 

GULDPARTNER 

 Skylt 1200x600mm i 

Sundsta badhus  

 Logga på KSS hemsida 

 Prova på simidrott - 1 

prova på tillfälle 

(simning, simhopp, 

polo eller open water) 

för ca 10 personer 

tillsammans med 

några av våra allra 

bästa idrottare  

 Sponsorlogga på 

Mästerskapskläder 

 Antalet guldpartners 

är begränsat. 

Pris: 25 000 kr/år 

Första året tillkommer 

kostnad för tillverkning av 

skylt. 

 


