
 
 
                                                                                                                                                 

 
________________________Upsala Simsällskap & Akademiska sjukhusets barnfond_______________________ 
 

Simma för ett leende 

Varje hösttermin brukar vi alltid genomföra ett sponsorsim. I år kommer Upsala Simsällskap 

att fortsätta samarbete med Akademiska sjukhusets barnfond. Sponsorsimmet kommer att 

genomföras som förra året. Evenemanget heter Simma för ett leende. 

Att leka, skratta och uppleva. 

Eftersom vi i Upsala Simsällskaps verksamhet har barnen i fokus känns detta samarbete helt 

perfekt för oss och vi är mycket stolta och glada över det. 

Titta gärna in på deras hemsida för mer information.  

 

När och hur genomförs Simma för ett leende? 

I år kommer evenemanget gå av stapeln lördagen den 1 oktober och söndagen 2 oktober 

(beroende på vilket dag respektive grupp har träning).  

 

 

Lördagen den 1 oktober simmar följande grupper: 

T1 simmar på sin ordinarie träningstid 10:00-11:00 alt. 11:00-12:00 lördagen den 1 oktober 

(valfritt för simmarna i T1 att simma 30 eller 60 minuter) 

 

 

Söndagen den 2 oktober simmar följande grupper: 

T2 simmar på sin ordinarie träningstid 10:00-11:00  

Mästerskapsgrupperna simmar kl.11:30-12:30 

Tävlingsgrupperna, A2 och Masters simmar kl.13:00-14:00 

TT och T3 simmar kl.14:30-15:30 

 

 

Alla simmare är välkomna oberoende av om man har ett sponsoravtal eller ej, vi genomför 

evenemanget som en klubb med samhörighet som ledord. 

 

Upplägget som vi har för simningen är som tidigare år och simmarna försöker simma så långt 

de kan under en timme, eller så långt de orkar för de yngsta simmarna i teknikgrupperna. 

Tränarna och funktionärerna kommer att notera hur långt varje simmare simmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://akademiskasbarnfond.se/


 
 
                                                                                                                                                 

 
________________________Upsala Simsällskap & Akademiska sjukhusets barnfond_______________________ 
 

Hur fungerar Simma för ett leende? 

 Alla simmare skaffar sina egna sponsorer (det kan t.ex. vara föräldrar, släktingar eller 

ett företag). Sponsorn satsar ett valfritt engångsbelopp. Självklart kan varje simmare 

ha mer än en sponsor! 

 Sponsoravtal att fylla i laddas ner från US hemsida. 

 Viktigt är att det på avtalen finns angivit en e-postadress till vilken US kan skicka 

faktura samt att avtalet är signerat.  

 Simmarna lämnar avtalen till ansvarig tränare i samband med Simma för ett leende. 

Det kommer att finnas ett tillfälligt fack i klubblokalen på bänken direkt till vänster 

när man kommer in där det går bra att lämna avtalet innan den 1 respektive 2 oktober.  

 Deltagarna simmar så långt de kan under en timme. Valfritt för simmarna i T1 om de 

vill simma 30 eller 60 minuter.   

 Efter sponsorsimmet skickar klubben en faktura till sponsorerna på det aktuella 

beloppet. 

 Varje simmare kommer få en belöning efter slutförd simning. 

 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta kansli@upsalasim.nu.  

 

Med förhoppning om ett riktigt roligt och framgångsrikt arrangemang och stort tack för Er 

medverkan! 

 

http://www.upsalasim.nu/
mailto:kansli@upsalasim.nu

