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YSTADS IF FRIIDROTT
Vår förening har fyllt 110 år och är livfullare än någonsin!

Med närmare 150 aktiva medlemmar, som är mellan 7 och 81 
år gamla, och ett 15-tal ideella tränare har klubben aldrig varit 
större än nu och vi fortsätter glädjande nog att växa, vecka för 

vecka!

För att möta tillströmningen av barn, ungdomar och veteraner, 
och för att underlätta allas möjligheter att utvecklas efter 

sina förmågor och ambitioner, har klubben det senaste åren 
satsat på att utöka antalet ideella tränare och nu är vi fler än 

någonsin. 

Satsningen har bidragit till att Ystads IF Friidrott har kunnat 
utöka antalet träningsgrupper och därmed antalet barn och 

unga i träning, men också att vi har kunnat intensifiera arbetet 
med att ta ett aktivt samhällsansvar även utanför friidrotten. 

Genom initiativ till nya samarbeten med andra 
idrottsföreningar, organisationer, skolor och myndigheter, är 

vår ambition att bidra till en positiv lokal utveckling vad gäller 
exempelvis ungdomsfrågor, folkhälsa, integration, inkludering 

och ett livslångt idrottande.

Hoppas att Ni vill vara med på vår resa!



•  Ert företagsnamn/logga på 
framträdande plats på klubbens nya 
träningsoverall.

•  Ert företagsnamn/logga väl 
synligt under rubriken ”Våra 
Huvudsponsorer” på YIF Friidrotts 
hemsida, med länk till er egen 
hemsida.

•  Ert företagsnamn/logga väl synligt 
med skylt/flagga/banderoll bland 
annat vid prispallen under våra 
arrangemang, såsom Wallanderloppet, 
Ystadspelen med flera (tryckkostnad 
tillkommer).

•  Tio startbevis i Wallanderloppet 
och ert företagsnamn/logga på 
nummerlapparna (värde 2500kr). 
Loppet arrangeras i samband med 
International street market första 
halvan av juli och har målgång på 
Stortorget.

•  Tio startbevis i Nyårsloppet  
(värde 500kr), där hälften av 
intäkterna på loppet skänks till 
Barncancerfonden.

•  A) Individuellt upplagd och 
instruktörsledd löpträning i grupp 
för upp till 15 personer vid fyra olika 
tillfällen under maj och juni.
Vill ni till exempel slipa formen och löptekniken 
inför Vårruset eller Wallanderloppet? 
Kanske vill ni få en nytändning i ert företags 
friskvårdsarbete?

   B) Alternativt arrangerar Ystads 
IF Friidrott en 5-kamp för er, era 
medarbetare och om ni så önskar 
deras familjer (upp till 50 personer) 
på Sandskogens idrottsplats!

Erbjudande om sponsoravtal med Ystad IF Friidrott

HUVUDSPONSOR
50.000 kr per år

För att Ni som vår Huvudsponsor är med och aktivt stöttar framförallt 
ungdomssatsningen inom YIF Friidrott, erbjuder vi er i gengäld följande:

Stort tack för att ni är med och stödjer vår ungdomssatsning 
och välkommen som Huvudsponsor i YIF Friidrott!



•  Ert företagsnamn/logga på 
framträdande plats på klubbens nya 
träningsoverall.

•  Ert företagsnamn/logga väl synligt 
under rubriken ”Våra Sponsorer” på 
YIF Friidrotts hemsida, med länk till er 
egen hemsida.

•  Ert företagsnamn/logga väl synligt
vid våra arrangemang med banderoll 
vid målområdet på Wallanderloppet
och banderoll vid läktare samt skylt 
vid prispallen på Ystadspelen.

•  Åtta startbevis i Wallanderloppet 
och ert företagsnamn/logga på 
nummerlapparna (värde 2000kr). 
Loppet arrangeras i samband med 
International street market första 
halvan av juli och har målgång på 
Stortorget.

•  Åtta startbevis i Nyårsloppet  
(värde 400kr), där hälften av 
intäkterna på loppet skänks till 
Barncancerfonden.

•  A) Individuellt upplagd och 
instruktörsledd löpträning i grupp 
för upp till 10 personer vid fyra olika 
tillfällen under maj och juni. 
Vill ni till exempel slipa formen och löptekniken 
inför Vårruset eller Wallanderloppet? 
Kanske vill ni få en nytändning i ert företags 
friskvårdsarbete?

   B) Alternativt arrangerar Ystads 
IF Friidrott en 5-kamp för er, era 
medarbetare och om ni så önskar 
deras familjer (upp till 30 personer) 
på Sandskogens idrottsplats!

Erbjudande om sponsoravtal med Ystad IF Friidrott

GULDSPONSOR
20.000 kr per år

För att Ni som en av våra Guldsponsorer är med och aktivt stöttar 
framförallt ungdomssatsningen inom YIF Friidrott, 

erbjuder vi er i gengäld följande:

Stort tack för att ni är med och stödjer vår ungdomssatsning 
och välkommen som Guldsponsor i YIF Friidrott!



•  Ert företagsnamn/logga på 
framträdande plats på den tränings 
t-shirt som gratis följer med när 
de aktiva köper klubbens nya 
träningsoverall.

•  Ert företagsnamn/logga väl synligt 
under rubriken ”Våra Sponsorer” på 
YIF Friidrotts hemsida, med länk till er 
egen hemsida.

•  Ert företagsnamn/logga väl synligt
vid våra arrangemang med banderoll 
vid målområdet på Wallanderloppet
och banderoll vid läktare samt skylt 
vid prispallen på Ystadspelen.

•  Fem startbevis i Wallanderloppet 
(värde 1250kr). Loppet arrangeras i 
samband med International street 
market första halvan av juli och har 
målgång på Stortorget.

•  Fem startbevis i Nyårsloppet  
(värde 250kr), där hälften av 
intäkterna på loppet skänks till 
Barncancerfonden.

•  Individuellt upplagd och 
instruktörsledd löpträning i grupp 
för upp till 5 personer vid fyra olika 
tillfällen under maj och juni.
Vill ni till exempel slipa formen och löptekniken 
inför Vårruset eller Wallanderloppet? 
Kanske vill ni få en nytändning i ert företags 
friskvårdsarbete?

Erbjudande om sponsoravtal med Ystad IF Friidrott

SILVERSPONSOR
10.000 kr per år

För att Ni som en av våra Silversponsorer är med och aktivt stöttar 
framförallt ungdomssatsningen inom YIF Friidrott, 

erbjuder vi er i gengäld följande:

Stort tack för att ni är med och stödjer vår ungdomssatsning 
och välkommen som Silversponsor i YIF Friidrott!



•  Ert företagsnamn/logga under 
rubriken ”Våra Sponsorer” på YIF 
Friidrotts hemsida, med länk till er 
egen hemsida.

•  Ert företagsnamn/logga på skylt 
och banderoll vid våra arrangemang, 
såsom Wallanderloppet, Ystadspelen 
med flera (tryckkostnad tillkommer).

•  Tre startbevis i Wallanderloppet 
(värde 750kr). Loppet arrangeras i 
samband med International street 
market första halvan av juli och har 
målgång på Stortorget.

•  Tre startbevis i Nyårsloppet  
(värde 150kr), där hälften av 
intäkterna på loppet skänks till 
Barncancerfonden.

Erbjudande om sponsoravtal med Ystad IF Friidrott

BRONSSPONSOR
5.000 kr per år

För att Ni som en av våra Bronssponsorer är med och aktivt stöttar 
framförallt ungdomssatsningen inom YIF Friidrott, 

erbjuder vi er i gengäld följande:

Stort tack för att ni är med och stödjer vår ungdomssatsning 
och välkommen som Bronssponsor i YIF Friidrott!



SPONSORKONTAKT 
Kontakta oss gärna om du har några frågor.

www.friidrott.ystadsif.se

Basti Rasmussen
Sponsorkontakt
0701-42 54 53

basti.rasmussen@gmail.com

Håkan ”Filli” Nilsson
Ordförande

0708-72 17 24
ordforande@friidrott.ystadsif.se


