
 

 

Wärnamo Sportklubb 

I över 80 år har Wärnamo Sportklubb bedrivit verksamhet. Vår vision är att ge alla möjlighet att träna friidrott utifrån 
sina egna förutsättningar och verka för social gemenskap i en rättvis och trygg miljö. Wärnamo Sportklubb sätter alltid 
den aktive i första hand och på så vis har vi genom åren fostrat ungdomsmästare, Svenska mästare och deltagare i 
Olympiska spel. Men kanske viktigast av allt är, att vårat arbete skapar en aktiv och hälsosam livsstil. 
 
Vi bedriver träningsgrupper från ca 7 års ålder upp till senior. Att skapa träningsmöjligheter för personer med funkt-
ionsnedsättningar tycker vi är viktigt. Därför har vi utbildade tränare samt anpassade redskap för denna målgrupp. Två 
gånger/år startar vi ”prova-på grupper” och på så vis ges möjlighet för barn och ungdomar att börja träna. 
Allt sammantaget så har Wärnamo Sportklubb verksamhet för livslång träning. 
 
Vi har en mycket engagerad tränar och ledarstab som driver föreningens arbete helt ideellt. Vår hemmaarena är      
Finnvedsvallen i Värnamo, där vi bedriver träningar under sommarhalvåret. På denna arena anordnar vi även tävlingar, 
där WSK-spelen är vår största tävling. WSK-spelen, med sin långa tradition och goda renommé, lockar aktiva från stora 
delar av friidrottssverige att tävla i Värnamo. Vi har även under många år anordnat bla. Wärnamo Kvartsmaraton, Wär-
namomilen, Veteran DM, SM-tävlingar mm. 
  
All verksamhet kostar pengar som till exempel redskap, lokalhyror, startavgifter och träningsläger. Detta finansierar vi 
genom att anordna tävlingar, föreningsvandring på stan i samarbete med Värnamo Kommun, sälja lotter samt stöd från 
våra sponsorer. 
 
Medlemsavgifter från våra aktiva samt stödmedlemmar vill vi fortsatt kunna hålla på en så låg nivå som möjligt.  
Träning skall inte handla om ekonomiska förutsättningar. 
Vi hoppas att ert företag vill bli en sponsor till Wärnamo Sportklubb så att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet. 
 
Wärnamo Sportklubb 
Sponsorgruppen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorpaket Wärnamo Sportklubb 

Silver 

4000 kr/år 

• Sponsordiplom 

• Företagslogotype på sponsorsida 

• Företagsnamn på sponsorskylt på           

arenan 

• Synlig i våra sociala medier 

• Kostnadsfri start i Värnamomilen (2st) 

 

Guld 

Här väljer du belopp själv, dock lägst 5000 kr 

• Sponsordiplom 

• Klickbar företagslogotype, alltid synlig på 

hemsidan 

• Klickbar företagslogotype på sponsorsida 

• Synlig i våra sociala medier 

• Företagsnamn o logotype på sponsor– 

skylt på arenan 

• Flagga eller liknande vid våra tävlingar 

(flagga ombesörjs av er) 

• Kostnadsfri start i Värnamomilen (4st) 

 

Brons 

2000 kr/år 

• Sponsordiplom 

• Företagslogotype på sponsorsida 

• Företagsnamn på sponsorskylt på arenan 

 

 

 



 

 

Det är enkelt att bli sponsor till  

 Wärnamo Sportklubb 

På vår hemsida www.warnamosk.se hittar du all information om klubben samt en egen sida för spon-

sorer. Där kan du enkelt registrera ert sponsorskap. 

 

Du fyller i företagets uppgifter, vilken nivå samt om ni kan tänka er att sponsra oss mer än ett år, vilket 

underlättar vårt administrativa arbete väldigt mycket. 

Notera även om ni har några särskilda önskemål eller överenskommelser.  

 

Sponsring som tecknas jan-sep räknas från innevarande år.                        

Sponsring som tecknas sep-dec räknas från nästkommande år.  

Reklamskatt tillkommer med fn. 6,9% 

 

För kontakt gällande sponsorfrågor: sponsor@warnamosk.se 

 

 

Kom ihåg— ett litet bidrag är stort för oss! 

Wärnamo Sportklubb tackar för ditt bidrag 


