Stöd Stocksäters IF
- information till våra sponsorer!
Vision och målsättning
Stocksäters IF är en friidrottsförening som jobbar med bredden. Vår vision och
målsättning är att alla aktiva är och ska känna sig lika viktiga.
Vi vill erbjuda alla barn och ungdomar, oavsett ambitionsnivå, en möjlighet att träna med
oss. Samtidigt vill vi också erbjuda en verksamhet av god kvalitet, där de aktiva som vill
satsa mot eliten ska kunna erbjudas de utvecklingsmöjligheter och förutsättningar som
krävs.
Med andra ord anser vi att bredd och elit kan gå hand i hand. Gemenskapen mellan
ungdomarna är viktig för att detta ska vara möjligt.
Träning och tävling
Föreningen tillhandahåller utbildade tränare och ledare som tar hand om ungdomarna. Vi
uppmuntrar de aktiva att delta i tävlingar i och även utanför vårt distrikt. Föreningen står
för alla startavgifter!
Vår förening arrangerar dessutom minst två större tävlingar per år.
Föreningen växer och vi vill vidare
Under de senaste åren har vi haft en god tillströmning av nya ungdomar till Stocksäters
IF. Vi har idag över 100 aktiva och föreningen samlar medlemmar från alla kommuner i
Sydnärke.
Den nya tiden är redan här
År 2006 har inneburit en nytändning för föreningen. Den 6 juni invigdes nämligen nya
friidrotts-banor på vår hemmaplan, Transtensvallen.
Föreningen var i år representerad av Ellen Sääw i SM-final på 100m häck, där hon bla
matchades mot systrarna Kallur och Carolina Klüft.
Vidare har vi flera medaljer och fina placering bärgade från årets upplagor av DM,
Svealandmästerskap, Skol-SM och Ungdoms/Junior SM.
På nätet
På vår hemsida, www.stocksater.se, hittar du mer information om föreningen och om det
som är på gång just nu.
Enkelt stöd
Vill du och ditt företag stödja vårt ungdomsarbete?
Vi vill då erbjuda flera olika sätt. Nedan finner ni några förslag, men vi är öppna för en
dialog kring dina idéer.
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Års-medlemskap för företag som presenteras på hemsida
Företagslogga på föreningens overall
Reklamprylar till priser på våra tävlingar
Annons på vår hemsida
Reklamskyltar eller ”drive” på föreningens tävlingar
Enstaka projekt såsom inköp av diverse material eller andra omkostnader

Välkommen att stödja Stocksäters IF - ungdomarna behöver det!
Sponsorsgruppen: Örjan Frisén 070-638 33 34, Ola Mattsson 070-553 52 59

Stocksäters IF ,

BG 5818-0860

