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UDDEVALLA IS - Sponsring år 2022-2024 

Uddevalla IS är en ideell förening med en lång historia. Vi är en liten förening med begränsade 

resurser. Verksamheten bygger på medlemmarnas ideella insatser och stöd från det lokala 

näringslivet. Föreningens syfte är att främja hälsa och friskvård genom motionsidrott för barn, 

ungdomar, motionärer och tävlande. 

Vi är stolta arrangörer av den populära och uppskattade motionstävlingen Strandjoggen 

(www.strandjoggen.se) som blivit en riktig familjefest, vi är också en av huvudmännen till Uddevalla 

MTB Show (www.uddevallamtb.se) med målet att bli en av landets största MTB-tävlingar. Klubben 

sköter och underhåller skid- och motionsspår på Klämman och Bulid, erbjuder teknikträningar på 

längd- och rullskidor, anordnar klubbtävlingar och aktiviteter samt skridskoskola för de yngsta. Vi har 

som exempel i vinter införskaffat flera par barnskidor för att barn i kommunen skall lockas ut i friska 

luften och ges möjlighet att utan kostnad kunna prova på längdskidor då snön ligger.  

Vår vision är att så snart förutsättningarna medger åter kunna erbjuda konstsnöspår och pulkabacke i 

Uddevalla. Detta kommer att kräva både en trygg ekonomi och fortsatt ett omfattande ideellt arbete. 

Genom ditt stöd ökar du förutsättningarna för föreningen att bedriva och utveckla verksamheten. 

Inför nästa vintersäsong, år 2022, vill vi ta fram en ny kollektion klubbkläder med sponsortryck. 

Under träningar och tävlingar kommer ditt företag att exponeras både i och utanför Uddevalla 

genom den reklam som trycks på våra klubbkläder. Nedan följer förslag på olika sponsringsalternativ. 

 

Vi erbjuder följande möjligheter till sponsring 

Sponsorpaket Diamant 3 år 15 000 kr/år. 

• Sponsorpaket Guld 

• Möjligheter att sätta upp tex. reklamskyltar/banderoller vid UIS tävlingar/motionslopp 

• Reklam via speakern på Strandjoggen 

• Inbjudan klubbkvällar 

• Buffée vid Strandjoggen, 2 biljetter 

Sponsorpaket Guld 3 år 8 000 kr/år. 

• Sponsorpaket Strandjoggen 

• Tryck på överdragskläder, träningsväst, tävlingsställ, sommarjacka, combat-shirt 

• Företagets logga på UIS hemsida, med länk 

• Ett inlägg på UIS Facebooksida/år 

• Ett inlägg på UIS Instagramkonto/år 

• Klubbrabatter på skidor och annan utrustning 

Sponsorpaket Strandjoggen 3 år 3 500 kr/år.  

• Företagets logga på Strandjoggens hemsida 

• Tryck på utdelad t-shirt vid Strandjoggen (fr om 2022) 

• Fria startplatser för 6 personer (värde c:a 1 500 kr) 

Sponsoransvarig: Clas-Göran Öster, clas.oster@gmail.com, 0703-96 40 14. 
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