
     SM i Pimpel 2019 Luleå   
 

Sponsoravtal för SM i Pimpel 2019 i Luleå 
 

Härmed träffas följande sponsoravtal mellan företaget (nedan kallad sponsor) 

 

Namn…  

Adress…  

Postnr och Postadress…  

Företagets kontaktperson…  

Mailadress…  

Telefonnummer…  

Organisationsnummer…  

 

och Sportfiskeklubben i Luleå och Råneå Sportfiskeklubb (nedan kallad SFK) 

 

Sponsoravtalet avser: 

1. Alt A. Sponsorn köper en eller flera klasser och får klassen döpt i sitt namn. Nivån på 

summa framgår i bifogad excel. Summan motsvarar kostnaden för införskaffande av mtrl 

priser till 10 bästa tävlande i klassen. Tillvägagångssätt gällande betalning* 

Sponsorns logotype finns med i klassindelning i tävlingens program och i resultatlistan 

samt på SFK Luleås hemsida. Andra exponeringsytor såsom beachflaggor mm finns. Vid 

överenskommelse om exponeringsytor noteras det längre ner i detta avtal. 

Storlek logotype: på hemsidan och till klassindelningen 150x150 pixel med länkning till 

företagets hemsida. Logotypen på SFK hemsida ligger kvar från det att avtal tecknas och 

under hela året 2019.  

 

Alt B. Sponsor väljer högre belopp än vad alternativ 2, 3 och 4 motsvarar.  

Sponsorns logotype finns bland annat med i tävlingens program samt på SFK Luleås 

hemsida. Andra exponeringsytor såsom beachflaggor mm finns, vid överenskommelse om 

exponeringsytor noteras det längre ner i detta avtal. 

Storlek logotype: på hemsidan 150x150 pixel med länkning till företagets hemsida. 
Logotypen på SFK hemsida ligger kvar från det att avtal tecknas och under hela året 2019. 
 
PRIS … kr  
 
SFK tillhandahåller företagets logotype i ovanstående format och aktuell länk till 
hemsidan. Loggan skickas per mejl till smpimpel2019@gmail.com 
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2. Sponsorns logotype finns bland annat med i tävlingens program samt på SFK Luleås 

hemsida.  

Storlek logotype: på hemsidan 150x150 pixel med länkning till företagets hemsida. 
Logotypen på SFK hemsida ligger kvar från det att avtal tecknas och under hela året 2019. 
 

PRIS … 5000 kr 

SFK tillhandahåller företagets logotype i ovanstående format och aktuell länk till 
hemsidan. Loggan skickas per mejl till smpimpel2019@gmail.com 

 

 
3. Sponsorns logotype finns med på SFK Luleås hemsida.  

 
Storlek logotype: på hemsidan 150x150 pixel med länkning till företagets hemsida. 
Logotypen på SFK hemsida ligger kvar från det att avtal tecknas och under hela året 2019. 
 

PRIS … 2000 kr 

SFK tillhandahåller företagets logotype i ovanstående format och aktuell länk till 
hemsidan. Loggan skickas per mejl till smpimpel2019@gmail.com 

 
 

4. Sponsorns logotype finns med på SFK Luleås hemsida. 
Storlek logotype: på hemsidan 150x150 pixel. Logotypen på SFK hemsida ligger kvar från 

det att avtal tecknas och under hela året 2019.  

PRIS … reklamartiklar, annat mtrl (Ej kepsar, pennor och liknande) 

SFK tillhandahåller företagets logotype i ovanstående format och aktuell länk till 

hemsidan. Loggan skickas per mejl till smpimpel2019@gmail.com 

 

 
Parterna är överens att avtala om alternativ nr? helt i enighet med förslaget, eller med följande 
tillägg. 
  
?? 
 
Till ett överenskommet pris av. ?sek 
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Efter teckningstillfället ska företaget och SFK vara överens hur betalning ska ske till bankgiro 728-
2486, fakturering från SFK eller en inbetalning från företag eller enligt text nedan*.  
 
Parterna är överens om betalningsvillkor 30 dagar. 
 
I de fall tvist uppkommer om detta avtals innebörd handläggs tvisten av avtalstecknande parterna. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande avtal varav vardera parterna erhållit var sitt exemplar. 
 
 
 

Luleå den ____________________ 

 

 

För Sportfiskeklubben i Luleå och Råneå  För Företaget 

 

_________________________________ _______________________________

   
Ordförande  Tävlingsledare  Tävlingssekreterare 

Stig Granström  Håkan Storelv  Robert Åkerström 

Råneå SFK  Råneå SFK  Luleå SFK 

 
Organisationsnummer Sportfiskeklubben i Luleå 897000-9349, Råneå Sportfiskeklubb 802492-1341 

 

* Döp en eller flera Klasser i SM i Pimpel 2019 med ditt företagsnamn. 

Inför SM i Pimpel 2019 den 16-17 mars som genomförs i Luleå har ditt företag nu chansen att sponsra en eller flera klasser samt döpa dom 

med ert företagsnamn. Priset för varje klass ser ni i bifogad bilaga. Summorna i klasserna kommer sedan att användas för att införskaffa 

fina varupriser som kommer uppskattas av tävlanden. 

Vi har tre varianter på ekonomiska delen. 

1. Företaget har egna passande produkter eller presentkort som mycket väl kan användas som pris i de olika klasserna och 

nivåerna enligt summor i bifogat dokument. Priser ska levereras i god tid, minst två månader, före tävlingen. 

2. Företaget och SFK kommer överens om ett inköpsställe där SFK handlar priser och inköpsstället fakturerar företaget med den 

summa som är överenskommen. Priser ska levereras i god tid, minst två månader, före tävlingen. 

3. Företaget och SFK kommer överens om en fakturering från SFK eller en inbetalning från företaget till SFK av den överenskomna 

summan. SFK handlar priser som passar in på den klass som företaget namn sätter. Priser ska levereras i god tid, minst två 

månader, före tävlingen. 
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