INGEN KAN GÖRA ALLT –
MEN TILLSAMMANS KAN
VI GÖRA SKILLNAD
Svensk Simidrott delar ut fina nyttopriser i följande kategorier

•

Förening med mest insimmade pengar

•

Förening med mest insimmade pengar per deltagare

•

Kvinnlig simmare flest simmade meter

•

Manlig simmare flest simmade meter

•

Kvinnlig simmare mest insimmade pengar

•

Manlig simmare mest insimmade pengar

De 20 största sponsorerna kommer att få sin logotyp eller sitt namn
presenterat på Svensk Simidrotts hemsida på sidan Swim for Ukraine.
Alla föreningar som anmäler sig kommer att få ett deltagarkit med mallar
för att underlätta insamlingen där ni kan applicera er förenings logotyp.

		

Gå in och anmäl er förening
på svensk Simidrotts hemsida!

TILLSAMMANS
GÖR VI
SKILLNAD!
#SWIMFORUKRAINE

2-3 APRIL
SIMMAR VI FÖR
UKRAINA
Vi är många som är berörda av kriget i Ukraina
och som vill hjälpa till och stötta. Konflikten slår
hårt mot människor och hjälpbehoven växer
snabbt. Många människor drabbas extremt hårt
av kriget och behöver ekonomiskt stöd. Genom
att skänka pengar kan vi bidra till att människor
får mat, vatten, vård och en säng att sova i.
Därför har Svensk Simidrott tagit initiativ
till Swim for Ukraine där vi tillsammans
kan göra skillnad!
Alla insimmade pengar går oavkortat till
Röda Korset och deras arbete med att hjälpa
nödställda i Ukraina!
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ANMÄL ER
Det finns många sätt att hjälpa andra, det här är ett sätt
för dig och din förening där ni kan bidra , så häng på
och anmäl er senast den 29 mars. Alla anmälda får ett
deltagarkit för att underlätta insamlingen.

HITTA SPONSORER
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Läs mer och anmäl dig på Svensk Simidrotts hemsida
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Alla simmare som vill delta skaffar egna sponsorer
som satsar ett belopp per simmad meter (eller ett fast
belopp). Sponsorer kan vara företag, arbetsgivare,
föräldrar, mor- eller farfäöräldrar - ja alla som vill kan
vara sponsorer!

SIMMA DEN 2-3 APRIL
Helgen den 2-3 april simmar hela Sverige för Ukraina!
Tillsammans kan vi göra skillnad och det du kan göra
är att simma så fort och långt du bara kan!

VINN FINA PRISER
När alla i er förening har simmat så räknar ni ihop det
totala resultatet för er förening och skickar in det till
Svensk Simidrott. Utöver att ni har bidragit med pengar
till de som behöver det bäst, så har både du som simmare och hela er förening chansen att vinna fina priser!

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD
Visst känns det fint att kunna hjälpa andra, det känns
också fint att vi gör det tillsammans. Våra samarbetspartners inom Svensk Simidrott kommer också
att bidra till insamlingen.

TILLSAMMANS HJÄLPER VI UKRAINA!
De insimmade sponsorpengarna går oavkortat till Röda
Korsets arbete i Ukraina. Röda Korset är plats i landet och
vid gränserna för att stödja människor och rädda liv.
Svensk Simidrotts samarbetspartners och sponsorer
kommer dessutom att bidra till insamlingen

