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Sponsra en åkare eller hela klubben – 

avdragsgillt och avgörande bra stöd för att 

bredda idrotten. 

 

Om Borlänge konståkningsklubb  

i samarbete med  

Falu konståkningsklubb 
Borlänge konståkningsklubb har runt 100 aktiva 

åkare i alla åldrar, från de som just lärt sig åka 

skridskor i skridskoskolan till vuxengruppen där den 

äldsta åkaren är över 50. Träningarna hålls i 

Borlänge, Falun och Säter. Klubben har ett 50-tal 

tävlande på olika nivåer, också inom lagsporten 

synkroåkning. 

Vi har ett nära samarbete med Falu 

konståkningsklubb och alla våra åkare är 

medlemmar i båda föreningarna. 

Konståkningen blir större 
Riksidrottsförbundets mål är att flickor och pojkar, 

kvinnor och män, ska ges lika möjligheter att utöva 

idrott. Svenska Konståkningsförbundets vision är att 

konståkning ska vara en idrott för alla Enligt en 

undersökning som Idrottsekonomiskt centrum i Lund 

gjort går 80 procent av pengarna – och tider i 

anläggningar – till killar och män och 20 procent till 

tjejer och kvinnor. Borlänge konståkningsklubb har 

över 90 procent flickor som åker, och att ha 

möjlighet att åka konståkning är därför en viktig 

fråga ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Konståkningen i Sverige har vuxit med över 30 

procent de senaste 10 åren. Möjligheter till 

träningstid på is är avgörande för sporten.  

Istider – en bristvara 
Borlänge konståkningsklubb för en kontinuerlig 

dialog med kommunerna för att få istider för att 

kunna välkomna fler till sporten och samtidigt kunna 

ha kvar tävlingsåkare på hög nivå så att de inte ska 

behöva byta klubb.  

Träningstider i anläggningar med mycket 

idrottsverksamhet fördelas olika i olika kommuner. 

En övergripande trend för fördelning av istider är att 

istidsfördelning baseras på antalet utövare på isen, 

inte på vad den aktuella idrotten har för behov. 

Exempelvis är konståkningens största disciplin 

singelåkning en individuell idrott och kräver andra 

förutsättningar än en lagidrott. 

Varför sponsring? 
Konståkning är en av världens största vinteridrotter 

sett både till utövare och till tv-tid. Men för att bli 

riktigt bra på konståkning krävs många pass i 

veckan och kostnaden för varje åkare blir därför 

ganska hög jämfört med många andra sporter. För 

att fler ska få möjlighet att åka konståkning behöver 

klubben därför sponsorer. Varje åkare har möjlighet 

att skaffa egna sponsorer och kan på så sätt få ner 

sin träningskostnad med en stor del av det 

sponsrade beloppet. 

Klubbens omsättning är runt en miljon kronor om 

året och förutom att bekosta tränare och utbildning 

av tränare går mycket av intäkterna till att hyra 

ishallar. Klubben får sina intäkter från bland annat 

träningsavgifter, att arrangera tävlingar och shower 

från försäljning och tack vare er som sponsrar oss.  

Sponsring är avdragsgill 
Som sponsor till Borlänge konståkningsklubb har du 

möjligheten att bredda sporten så att fler barn och 

ungdomar får möjlighet att åka samtidigt som ditt 

företag får publicitet. Du kan välja att sponsra 

klubben direkt eller att sponsra en enskild åkare. Vi 

har tagit fram fem olika sponsorpaket med olika 

summor för sponsring, men om du har en annan idé 

kring hur ditt företag vill bidra till klubben kan vi 

skriva individuella sponsoravtal. 

Sponsring är avdragsgillt för dig som företagare om 

ditt företag får något från oss som klubb, en så 

kallad motprestation enligt Skatteverkets regler. Vi 

skriver sponsoravtal där vi specificerar klubbens 

motprestationer så att det blir enklare för dig att 

deklarera. 

Har du frågor om sponsring eller sponsoravtal, mejla 

borlangekk@gmail.com  
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Sponsorpaket för 10 000 kronor – värde 
10 000 kronor 
Om ditt företag vill sponsra klubben med 10 000 

kronor får ditt företag denna motprestation. 

• 10 fribiljetter till Borlänge 

konståkningsklubbs årliga vårshow (värde 

1 000 kronor) 

• Ditt företags logotyp är med i information 

kring showen och vi tackar ditt företag i 

högtalarna under showen (värde 2 000 

kronor) 

• Vara med på sponsordag (Värde ca 1 000 

kronor per person) 

• Få ditt företags logotyp synligt vid olika 

arrangemang (värde runt 2 000 kronor) 

• 1 timmes konståkningsträning, max 15 

personer (Värde 300 kronor per person) 

• Få din logotyp synlig på hemsidan där vi 

har flera hundra besökare per vecka 

(Värde 1 000 kronor) 

• Om du sponsrar en åkare direkt dras 6 000 

(60%) av från den totala årsavgiften för 

åkaren. Detta motsvarar isträning ca 3 

gånger i veckan och flera barmarkspass. 

Sponsorpaket för 6 000 kronor – värde 
6 000 kronor 

• 6 fribiljetter till Borlänge 

konståkningsklubbs årliga vårshow (värde 

600 kronor) 

• Ditt företags logotyp är med i information 

kring showen och vi tackar ditt företag i 

högtalarna under showen (värde 2 000 

kronor) 

• Vara med på sponsordag (Värde ca 1 000 

kronor per person) 

• Få ditt företags logotyp synligt vid olika 

arrangemang (värde runt 2 000 kronor) 

• 1 timmes konståkningsträning, max 15 

personer (Värde 300 kronor per person) 

• Få din logotyp synlig på hemsidan där vi 

har flera hundra besökare per vecka 

(Värde 1 000 kronor) 

• Om du sponsrar en åkare direkt dras 3 000 

(50%) av från den totala årsavgiften för 

åkaren. Detta motsvarar isträning ca 2 

gånger i veckan och flera barmarkspass. 

Sponsorpaket för 3 000 kronor – värde 
3 000 kronor 

• 3 fribiljetter till Borlänge 

konståkningsklubbs årliga vårshow (värde 

300 kronor) 

• Ditt företags logotyp är med i information 

kring showen och vi tackar ditt företag i 

högtalarna under showen (värde 2 000 

kronor) 

• Vara med på sponsordag (Värde ca 1 000 

kronor per person) 

• Om du sponsrar en åkare direkt dras 1 500 

(50%) av från den totala årsavgiften för 

åkaren. Detta motsvarar ungefär halva 

årskostnaden för isträning ca 2 gånger i 

veckan och flera barmarkspass. 

Vi hittar nya kunder till dig –            
du sponsrar klubben med 10 % 

Är du intresserad av kick-back? Ett samarbete 

där vi rekommenderar våra bekanta att gå till 

ditt företag mot en kick-back till 

konståkningsklubben på 10 %. Det ger en 

möjlighet för dig att hitta nya kunder och för 

klubben att få stöd. Hör av dig till 

borlangekk@gmail.com så berättar vi mer! 

Andra möjligheter för dig som 
sponsor 

• Att köpa plats för din logotyp på 

ismaskinen (värde 2 000 – 10 000 kronor) 

• Stötta aktiviteter för skolloven i Borlänge 

kommun  

• Ge valfritt belopp i stöd (ej avdragsgillt) 

• Sponsra oss med produkter från ditt 

företag. 

Kontaktuppgifter 
Har du frågor om sponsring eller sponsoravtal, mejla 

borlangekk@gmail.com  
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