
Sponsoravtal     

 
 

 

Sponsoravtal mellan____________________________________________________ 

med Org.nr____________________________ 

nedan kallad företaget och Landvetter Konståkningsklubb. 

  

Företaget erbjuder sig att under tiden ____________-_____________(högst ett år åt gången) 

stödja Landvetter Konståkningsklubb genom ett sponsorbidrag där företaget väljer ett 

paketavtal enligt nedanstående alternativ. 

 

Sponsorbidraget kommer i första hand att användas till ordinarie verksamhets kostnader för 

ishyra och lön till tränare. Sponsorbidraget kan även användas enligt överenskommelse i 

enlighet med sponsorpaket Guld. 

 

Landvetter Konståkningsklubb skall i gengäld, inom ramen för Svenska 

konståkningsförbundets regler, fortsätta att främja hälsa genom idrott, arbeta med värdegrund 

inom klubben samt tillhandahålla paketerbjudande enligt nedanstående. 

 

Brons:  

· Ert företag får en plakett med företagets namn uppsatt på vår sponsortavla väl synlig 

i Landvetter ishall. Måtten på plaketten är ca 12 cm x 3 cm. 

· Landvetter Konståkningsklubb står för kostnaden för plakett och uppsättning 

· Pris 2,000 kr per år. 

 

Silver: 

· Ert företag får en skylt med företagets namn/ logga uppsatt väl synligt i Landvetter 

ishall. Måtten på skylten är 140 cm x 60 cm. 

· Ert företag får dessutom en plakett med företagets namn/ logga uppsatt på vår 

sponsortavla väl synlig i Landvetter ishall, måtten på plaketten är ca 12 cm x 3 cm. 

· Landvetter Konståkningsklubb står för kostnaden för plakett, skylt och uppsättning 

· Ert företagsnamn/ logga kommer att vara synlig på vår hemsida 

· Pris 10,000 kr per år 

 

Guld: 

· Skräddarsytt paket för ditt företag. Där ni utöver skylt och plakett även har följande 

möjligheter: 

· Ert företag blir omnämnt som Guld-sponsor vid evenemang som Landvetter 

konståkningsklubb arrangerar. 

· Ert företagsnamn/ logga kommer att vara synlig på vår hemsida och i sociala medier 

 



· Individuell önskad sponsring såsom logga på kläder, utrustning, tävling eller enligt 

eget önskemål.  

· Pris från 10,000 kr per år 

  

 

  

Valt paketavtal 

 

Brons  ☐  

  

Silver  ☐  

  

Guld  ☐  

 

Följande sponsring är överenskommet; 

  

  

 

Underskrifter 

  

 

……………………………………………    ……………………... 

Landvetter Konståkningsklubb                            Datum 

Styrelseordförande och/eller kassör 

  

 

……………………………………………    

Namnförtydligande 

 

 

 

……………………………………………     ……………………… 

Företaget/ Behörig firmatecknare                       Datum 

  

 

…………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Fakturaadress  

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 


