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Smart shopping – black Friday & julhandel 

Nu är det Black week och julhandel där du kan handla smart och på ett säkert sätt. Samtidigt som du får 

billigare priser så stödjer du VSS. Det är en win-win! 

Sponsorhuset 

Köp din Bingolott mm från Folkspel Coronasäkert. Kostar heller inget att vara med. Gå in på 

https://www.sponsorhuset.se/vasterassimsallskap/ . När du handlar via Sponsorhusets 602 välkända 

nätbutiker, så stödjer du Västerås Simsällskap. Du och föreningen tjänar alltså pengar på ett nätköp du ändå 

tänkt att göra. Du får en gratis trisslott, föreningen får 50 kr när du ansluter dig. CDON, McDonalds, Cervera, 

Media markt, Lufthansa, Lyco, Radisson, Skånska Byggvaror, SF, Circle K, Adlibris, Moderna försäkringar, 

Däckonline, Värmepumpsshopen, Salming. Batteriexperten och 586 fler butiker... En minuts film – Gör-så-här. 

Gräsroten 

Gå in på https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/15596-vasteras-ss. Genom Gräsroten fördelar 

Svenska Spel-koncernen i år 42 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Det fina är 

att du kan vara med och bestämma vilka föreningar som ska få del av pengarna. Det kostar ingenting att vara 

med. 

Stadium 

Nu kan du stödja din förening med 3 % extra i bonus när du handlar på Stadium samtidigt som du behåller 

din egen bonus. Medlemskapet är kortlöst och kostnadsfritt. Logga in på www.stadium.se och klicka på Stöd 

din förening i menyn. Sök sedan Västerås simsällskap och lägg till.  

VSS kollektion av Craft träningskläder från Stadium Erikslund 

Överraska någon med VSS. På länken https://www.stadium.se/foreningar/1594059 kan du se och beställa 

kläder direkt från Stadium med våra medlemspriser. 

Några varor som vi säljer och som inte finns med är Arena-ryggsäcken. Arena-ryggsäcken köper du på 

Stadium Erikslund. Det kan ta ett par veckor att sy fast logga och trycka initialer.  

Täckjacka och mössa beställer du hos kansliet. Uppge: Simmarens namn, En simgrupp, Vara, Storlek, 

Önskade initialer, Målsmans namn och mail.   

https://www.vasterassim.nu/
https://www.sponsorhuset.se/vasterassimsallskap/
https://www.youtube.com/watch?v=99uPMEnDZiM
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/15596-vasteras-ss
http://www.stadium.se/
https://www.stadium.se/foreningar/1594059


 

 

    

     Jacka finns i modeller junior,   Gympåse 139 kr 

     dam och herr. 629/709 kr.   Mössa 99 kr 

Försäljning  

Förutom kläder så har vi även simmärken, vimplar, badmössa, handdukar, vattenflaskor och Gurkis 

nyckelringar i vårt försäljningssortiment.  

Handduken är i simmarkvalité som går att använda på 

tävlingar och stränder utan att de blir dyblöta. Se i 

prislistan .  

Dessa varor kan ni köpa direkt av tränare/ledare. De finns i 

simförrådet. Eller så kommer ni till kansliet dagtid.  

Vi tar endast betalt med Swish 123 268 0296 eller QR-kod. 

VSS kansli 

Vår ingång är på baksidan med dörr från Mälaren. Vi har fått en vit ringklocka för besökare, vid grinden på 

sommarentrén. Ringklockan är märkt med VSS.  

021-18 62 36 sedan tonval: 

Använd gärna vår mail info@vasterassim.nu. Vi försöker också att uppdatera vår hemsida,. Facebook: 

https://www.facebook.com/vasterassim/  

https://vasterassimsallskap-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stefan_horn_vasterassim_nu/EU0gD0tBTaFFh_xjFJ0JSusB4WW25Xr5rqzQ_lTO-0Xe-A?e=BbzcjS
mailto:info@vasterassim.nu
https://vasterassimsallskap-my.sharepoint.com/personal/stefan_horn_vasterassim_nu/Documents/Nyhetsbrev/Medlemsbrev/vasterassim.nu
https://www.facebook.com/vasterassim/
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Vill du också synas med oss på tävlingar, simskola, breddverksamhet? 

Vi kör nu en drive för att finnas med på våra 100 funktionärströjor. Under en 

tävling engageras rätt många funktionärer i ett rotationsschema där ca 30 st 

arbetar samtidigt med tidtagning, sekretariat, vändningskontroll mm. T h 

finns en bild på funktionspikéerna. Vi håller dem clean från annat. Det 

kommer att stå FUNKTIONÄR högt upp på rygg.  

Att synas på funktionärspiké innebär 30 fina skyltplatser i simhallen under 

tävlingsdagar. NUSS (Nordiska ungdomssimspelen), Västerås meet (vår största 

inbjudningstävling), DM samt Morgondagare är tävlingar som fyller läktaren. 

Dessutom så har vi tävlingar som Fredagsrace, VSS open water m fl.  

Ordinarie pris 14 900 kr/år i treårigt avtal 2021-2023. VSS funktionärsdrive: 

19 900 kr för alla tre år! Partner väljer själv att betala i klumpsumma eller fakturering över tre år.  

Det finns så klart även andra exponeringsutrymmen på tävlingar, t ex badmössor, tidtagarplattor, klädkorgar. 

Det går även att rikta sitt stöd till en speciell sektion; triathlon, vattenpolo eller simning. Ta kontakt med 

Stefan Horn 070-252 07 41 om ni vill veta mer 😊. 

Vänliga hälsningar, 

Stefan Horn 

https://arosbygg.se/
https://www.exin.se/
https://tidtagning.se/
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/vasteras
https://www.iver.com/
https://basreklam.se/
https://sportsmaster.no/
https://wa-advokat.se/

