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Samarbete baserat på ömsesidighet 
Vi tror på sponsorsamarbeten som skapar värde för båda parter och för samhället genom att våra 

värderingar stämmer överens och att vi har en ömsesidig uppskattning av varandras verksamheter. 

IK Sterns värdegrund handlar om att vi strävar efter att träning, tävling och allt vi gör tillsammans präglas 
av glädje och välbefinnande. Vi skapar gemenskap genom ärlighet och en öppen attityd där vi accepterar 
varandras olikheter och gläds med varandra. Vi är engagerade och skapar förutsättningar för att 
utvecklas utifrån individuella målsättningar i gemenskap med varandra. 
 
Ett samarbete med IK Stern bidrar till att vi kan fortsätta vara en naturlig samlingspunkt för ungdomar 
och vuxna som vill bedriva vintersport på längdskidor i Göteborg. IK Stern är mest känt för att vara den 
största klubben i Vasaloppet sett till antalet åkare. Vi är unika i att vara den bredaste skidklubben i 
Sverige då vi har allt från barn- och ungdomsverksamhet, vuxna motionärer från led 10 i vasaloppet till 
elitsatsande unga vuxna i landslagets träningsgrupper som åker världscup i både rullskidor och 
längdskidor. Vi har dessutom en relativt nystartad sektion för skidskytte. Något mer som utmärker vår 
verksamhet är att den är både köns- och åldersöverskridande. Ungdomarna tränar tillsammans både 
killar och tjejer i åldrarna 8-19 och i vuxengrupperna är det män och kvinnor från 20 till 80+.   
 

Exponering till bred medlemsbas 
I ett sponsorsamarbete når man framför allt ut till IK Sterns medlemmar. Vi är även aktiva på sociala 

medier och vår hemsida. Många medlemmar använder klubbens överdragskläder och tävlingskläder 

vilket ger en ytterligare möjlighet att exponera sitt varumärke.  

Klubben har ca 1000 medlemmar varav ca 200 personer tränar aktivt i våra olika träningsgrupper.  

Vad som kännetecknar våra medlemmar är att många är vasaloppsåkare. Just vasaloppsåkare är kända 

för att investera i sin hälsa, inte inte enbart genom den fysiska aktiviteten utan genom en gynnsam 

livsstil i stort [Referens 1]. Detta konstaterande innebär inte att klubben på något sätt utesluter några 

människor, utan bara att vi tror att klubbens verksamhet bidrar till folkhälsan på ett positivt sätt.  

Anpassningsbart engagemang 
Vi tror på långvariga relationer med alla våra sponsorer och erbjuder ett anpassningsbart engagemang. 

För den som vill bygga en djupare relation, finns möjlighet att engagera våra medlemmar i olika 

arrangemang, eller engagera sina egna anställda i aktiviteter tillsammans med oss, eller engagera sig i 

evenemang som klubben anordnar (t.ex. Topprullen och Kvällscupen). Vi formulerar gärna mål 

tillsammans kring den effekt som vi båda vill att samarbetet ska leda till. 

 

Referens 1:  Läkartidningen nr 9 2007 volym 104 



Sponsornivåer 
 
GULDSPONSOR 60 000 kr/år  

• Företagets logotyper skall synas på IK Sterns tävlingsdräkt samt överdragskläder enligt 
överenskommelse i samstämmighet med Internationella Skidförbundets regler samt IK Sterns 
övriga sponsoråtaganden.  

• Företaget skall synas med en logga inkl länk på IK Stern Skidsektionens hemsida under 
Guldsponsorer.  

• Företaget har rätt att i överenskommelse med IK Stern Skidsektionen gå ut med riktade 
erbjudande och reklam till alla IK Stern Skidsektionens medlemmar genom klubbens mailutskick, 
sociala medier samt på klubbarrangemang och läger.  

• IK Stern skall aktivt tagga företaget på sina sociala medier, typ Instagram och Facebook, så att 
sponsorn aktivt kan följa hur det går.  

• Företaget äger rätt att använda IK Sterns namn i sin marknadsföring  
 
SILVERSPONSOR 30 000 kr/år  

• Företaget skall synas med en logga inkl länk på IK Stern Skidsektionens hemsida under 
Silversponsorer.  

• Företaget har rätt att i överenskommelse med IK Stern Skidsektionen gå ut med riktade 
erbjudande och reklam till alla IK Stern Skidsektionens medlemmar genom klubbens mailutskick, 
sociala medier samt på klubbarrangemang och läger.  

• IK Stern skall aktivt tagga företaget på sina sociala medier, typ Instagram och Facebook, så att 
sponsorn aktivt kan följa hur det går.  

• Företaget äger rätt att använda IK Sterns namn i sin marknadsföring  
 
HJÄRTESPONSOR 10 000 kr eller valfritt  

• Företaget skall synas med en logga inkl länk på IK Stern Skidsektionens hemsida under 
Hjärtesponsorer.  

• Företaget äger rätt att använda IK Sterns namn i sin marknadsföring  
 

 


