
 

 

 
 

 

 

 

BLI KSS SPONSOR 

– sedan 1965 – 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP 

”Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner Glädje och 

Gemenskap oavsett ambitionsnivå.” 

Kungälvs Simsällskap är en av Kungälvs Kommuns största föreningar och bildades 

som en ideell förening 1965. Sedan starten har KSS bidragit till ökad simkunnighet 

och en idrottslig verksamhet för kommunens alla invånare, från babysim till simskola, 

tävlingssim och ända upp till vuxenkurser och Masterssimning.  

Som Sponsor eller Sammarbetspartner till Kungälvs Simsällskap är Ni med och 

bidrar till en ökad och förbättrad simkunskap, simundervisning och idrottslig 

tävlingsverksamhet i Kungälvs Kommun. Då största delen av vår verksamhet riktar 

sig till kommunens barn och ungdomar är Ni som sponsorer med och gör något för 

nästa generation! Ett fint sätt för Ert företag att visa engagemang.  

Tillbaka får våra Sponsorer, förutom en stor tacksamhet, även tillgång till 

marknadsföring, reklam och andra aktiviteter KSS kan hjälpa er med. 

 

NI KAN HJÄLPA:  

Vill ni vara med och göra Kungälvs Simsällskap ännu bättre? För att förenkla 

samarbete har vi förberett några paket för olika sponsringsnivåer. Stödet kan 

antingen vara i form av pengar eller tjänster och produkter som klubben efterfrågar. 

PLATINA - PARTNER:  

Bidrar med minst 20 000kr* per år. 

Ingår:  

  > Simkurs - 3st 60min teori- och simlektioner upp till 18 personer 

  > Logotyp visas: Simhallen Oasen  |  Hemsidan  |  KSS Mejlutskick  |  Klubbkläder 

GULD - PARTNER:  

Bidrar med minst 10 000kr* per år. 

Ingår:  

  > Logotyp visas: Simhallen Oasen  |  Hemsidan  |  KSS Mejlutskick  |  Klubbkläder 

SILVER - PARTNER:  

Bidrar med minst 5 000kr* per år. 

Ingår:  

  > Logotyp visas: Simhallen Oasen  |  Hemsidan  |  KSS Mejlutskick 

 

* alt. likvärdigt värde av annan produkt eller tjänst 

 



 

 

 

 

RIKTAD SPONSRING:  

Bidrar med en riktad satsning, tjänst eller produkt inför specifika aktiviteter eller 

händelser, tex. läger, tävlingar, startavgifter, upplevelser m.m. 

Ingår:  

  > Logotyp visas:  Hemsidan  |  Riktat KSS Mejlutskick som tack till just Er 

  > Enligt överenskommet upplägg 

ÖVRIG SPONSRING:  

Bidrar med sponsring på ett eller annat sätt. 

Ingår:  

  > Enligt överenskommet upplägg 

 

VÅR MARKNADSFÖRING:  

  > Oasen Simhall har runt 115 000 besökare varje år. 

  > Kungälvs Simsällskaps hemsida har runt 40 000 besökare varje år. 

  > Kungälvs Simsällskap har runt 1600 medlemmar. 

  > KSS Mejlutskick når ut till ca. 1000 medlemmar per utskick.  

                (sponsorer och samarbetspartner marknadsförs enligt detta dokument för  

                  KSS Mejlutskick - vilket sker flertalet gånger under terminens gång) 

  > Klubbkläder säljs runt 100st plagg om året. 

  > Alla nya sponsorer och samarbetspartners läggs upp på KSS Hemsida, Facebook 

och Instagram som ett ”Välkommen Ny Sponsor” – inlägg.  

  > Vid eventuella övriga initiativ från Er sida kan KSS hjälpa marknadsföra detta på 

våra sociala medier och hemsida, ex. REA, unika händelser m.m. 

  > Vid eventuella övriga händelser kan KSS ta initiativet att marknadsföra Er; ex. på 

detta var ”KSS Sponsorhjälpen” under vårens Corona-kris.   

  > Kungälvs Simsällskap bedrivs i och runt Kungälv men vår tävlingsverksamhet 

sträcker sig framförallt inom Västsverige men även i nationella- samt internationella 

tävlingar och sammanhang. 

 

NÄSTA STEG: 

Nu har du fått några idéer om hur ditt företag kan samarbeta med Kungälvs 
Simsällskap. Kontakta oss gärna och berätta hur just Ni vill samarbeta, så pratar vi 
mer om hur vi kan gå vidare. 

Vill Ni Sponsra? Meddela Johan -KSS Sponsoransvarig- via jhildesson@gmail.com 
 
Hemsida www.kungalvsim.se 

Våra Sponsorer https://www.kungalvsim.se/om-oss/sponsorer/ 
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KSS STYRELSE 2022: 

Thomas Arvidsson Ordförande 

Johan Hildesson Vice Ordförande och Marknadsföring 

Ossian Arvidsson Kassör 

Jonas Nicklasson Suppleant, Sekreterare 

Linda Hult  Suppleant, Personalansvarig      

Maria Framme Ledarmot                 

Sofia Öberg  Ledarmot 
 
VÅRA VÄRDERINGAR:  
Att vara sponsor eller samarbetspartner till en idrottsklubb innebär att man som 
sponsor associeras med de värden klubben står för, men också att man har tillgång 
till den kunskap klubbens företrädare har. 
 
VISION 
Vår vision är att Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner 
glädje och gemenskap oavsett ambitionsnivå.  
Föreningen ska hålla god kvalitet gällande kompetens och kontinuitet i såväl bredd- 
som tävlingsverksamhet. Detta innebär för Kungälvs Simsällskap: utbildade tränare, 
instruktörer samt ledare med förmågan att möta varje individ på dess nivå såväl 
idrottsligt som socialt.     
 
GLÄDJE & HÄLSA  
Kungälvs Simsällskap är en förening där vi tillsammans verkar för en känsla av 
gemenskap, samhörighet och glädje som en viktig del av simidrotten. Vi vill därtill 
skapa förståelse för en hälsosam livsstil där vi respekterar varandras olikheter utan 
fördomar och diskriminering.   
 
TYDLIGHET 
Kungälvs Simsällskap håller sina medlemmar informerade om den verksamhet 
föreningen bedriver. Informationen ska vara lättillgänglig och delges våra medlemmar 
på lika villkor.  Tydligt ledarskap ska genomsyra föreningen där ansvarsområden, 
uppdrag och roller respekteras. Lyhördhet och transparens ska genomsyra 
kommunikationen mellan föreningens medlemmar. 
 
DELAKTIGHET & ENGAGEMANG 
Kungälvs Simsällskap välkomnar alla att bli medlemmar och engagera sig i vad som 
främjar en god föreningskultur och därtill verka för en miljö som främjar dialog, 
delaktighet och öppenhet i alla led.  
 
UTVECKLING 
Föreningens ledning ska ges möjlighet att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom 
simidrotten, såväl på lokal som på nationell nivå. Ledare ska ges förutsättningar att 
utvecklas i sin ledarroll för att kunna bedriva god sim- utbildning för våra aktiva. 
Individen skall bemötas med respekt för dennes önskan till utveckling mot uppsatta 
mål. Då uppföljning och utvärdering i dialog med ledaren blir en naturlig del i 
processen.  



 

 

 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAPS SPONSORER:  

ICA Maxi Kungälv  
Gymnasiegatan, 442 34, Kungälv  

ICA Maxi Kungälv och KSS har infört en köpbaserad sponsring; vid 

inskanning av KSS sponsorkod går 1% av alla köp tillbaka till KSS. 

Se https://sponsring.ica.se/kungalvs-simsallskap. 

ERA Axelsson Fastighetsbyrå  
Gymnasiegatan 2, 442 34, Kungälv 

ERA Axelsson sponsrar med 5% av arvodet för varje försäljning vi som 

klubb tipsar om. Sälja bostad? Se då till att träffa ERA Axelssons 

Fastighetsbyrå och glöm ej att nämna ”Tips från KSS”.  

HAIR&BEAUTY 

Strandgatan 71, 442 31, Kungälv 

‘Hair is Beauty!’ För bokningar, priser och info, ring 0303-133 38 eller se 

deras hemsida www.salonghairbeauty.se. 

FE Entreprenad AB  
Sjöhåla, 442 71 Kärna | 0767-60 53 05 

Fredrik Emanuelsson är grundare till FE Entreprenad AB – allt inom 

anläggning-, gräv- och trädgårdsarbeten. Fredrik har tidigare simmat SM 

för KSS och på meritlistan finns även ett SM-guld i trädgårdsanläggning 

och uttagen av det Svenska Yrkeslandslaget till VM – WorldSkills 2019. 

Kungälv Energi 
Byggmästaregatan 5, 442 34, Kungälv 

’Borta Bra men Lokal El Bäst – Din Drivkraft. Alldeles Runt Hörnet.’ 

Kungälvs Energi sponsrar KSS med 350SEK för varje nytecknat elavtal då 

man uppger ”Kungälvs Simsällskap”. Uppdatera, byta eller skaffa nytt 

elavtal? Se då till att kontakta Kungälv Energi på 0303-23 93 00. 

 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP I SAMARBETE MED: 

STC Rollsbo 
Rollsbovägen 25, 442 40, Kungälv 

STC Rollsbo samarbetar med KSS tävlingsverksamhet genom att ge 

reducerade priser för STC medlemskap. 

SWIMSHOP 

www.swimshop.se  

Levererar simutrustning för träning och tävling. Som medlem i KSS får du 

vid beställning på swimshop.se mellan 10-25% rabatt, förutsatt att ni 

uppger ”KSS” som rabattkod. 

 

 

Vill Ni Sponsra? KSS har förberedda sponsorpaket. För mer info, se 

https://www.kungalvsim.se/om-oss/sponsorer/  

Meddela Johan -KSS Sponsoransvarig- via jhildesson@gmail.com 

https://sponsring.ica.se/kungalvs-simsallskap
http://www.salonghairbeauty.se/
http://www.swimshop.se/
https://www.kungalvsim.se/om-oss/sponsorer/
mailto:jhildesson@gmail.com

