Varför skall man bli sponsor till vår bowlingklubb Veteranerna?
Vad står klubben för?
Vi arbetar för glädje och gemenskap för äldre över 60 år genom bowlingspel, trevlig
samvaro och kursverksamhet. I vår värdegrund ingår likaberättigande mellan könen, raser
och religioner. Par och ensamstående, såväl damer som herrar finner hos oss sportliga
aktiviteter, gemenskap och trivsel. Klubbens Tysklandsresor bidrar säkerligen i hög grad till
detta. Titta gärna på bilderna!
Men, det är inte bara gemenskap utan även sporten som skapar glädje! Vi har 5 lag som
spelar i hela nordvästra Skåne från Örkelljunga i norr, Svalöv i söder och Höör i väster. På
så sätt besöker vi andra bowlinghallar och träffar nya trevliga pensionärsbowlare. Men, man
måste inte vara med i ett lag! Det går bra att bara vara med på träningen.
Hur används sponsorpengarna?
För att säga det direkt i början, inte till våra resor, de betalas av varje resenär för sig! I och
med att vi själva arrangerar resorna blir de ändå mycket billigare än övriga bussresor.
Pengarna används för att subventionera själva spelet vid ex klubbmästerskapet,
julbowlingen, sillslagningen mm och inhyrning av tränare. Även till inköp av tränings- och
matchtröjor lämnar klubben ett bidrag så att kostnaden för den enskilde kan hållas inom
rimliga gränser. Klubben får inga bidrag från kommunen. Vi är därför beroende av att ha
sponsorer som stöder vår verksamhet som har expanderat med 100 % de senaste 7 åren.
Vad kan en sponsor få ut av att stödja klubben?
Först och främst reklamplats på vår hemsida med en direktlänk till sponsorns hemsida.
Dessutom en reklamplats på våra matchprotokoll som vi använder vid alla våra matcher i
hela nordvästra Skåne. Klubben kan också erbjuda reklamplats på våra matchtröjor.
Vår klubb har ca 90 medlemmar där de flesta bor i en egen fastighet. Den skall ju skötas på
alla sätt både in- och utvändigt. Här finns en marknad för många företag!
För att visa vår tacksamhet får vare sponsor av klubben en bowlingcheck som berättigar till
en timmes spel på en bana i Höganäs bowlinghall inkluderande skohyra.
Klubben kan ställa upp med bowlingtränare vid eventuella firmafester i bowlinghallen, som
serverar utmärkt mat. Vi är öppna för fler gentjänster.
Är sponsringspengar en gåva?
Nej! Vid sponsring upprättas ett sponsringsavtal mellan sponsorns företag och klubben.
Avtalats längd är i regel ett år och förlängs automatiskt om det inte sägs upp en månad
innan avtalstidens slut. Skatteverket godkänner sponsring som en avdragbar reklamkostnad
i företaget. Det är därför viktigt, att det upprättas ett avtal.
Hur blir jag eller mitt företag sponsor?
Kontakta Lena Hallengren, telefon 073-222 43 78, e-post lenasofia@telia.com eller någon
annan i styrelsen för ett kort möte där vi kan gå igenom grunden för ett avtal. Efter avtalets
undertecknande kommer klubben att skicka bowlingchecken och en faktura.
Kan man ge bara ett bidrag?
Så klart man kan! Sätt in bidraget på föreningens bankgirokonto 5573 – 7977 och ange
”bidrag”. Det kan även ske anonymt.

Därför skall man bli sponsor:
Som sponsor bidrar du till klubbens verksamhet och arbete för gemenskap, likaberättigande
och sportliga aktiviteter för pensionärer, såväl ensamstående som par i ålder 60 +. Bidraget
hjälper oss äldre att kunna delta i klubbens alla verksamheter för en god hälsa, kontakt med
andra äldre och aktivering av kropp och själ.

