Augusti 2022

Investera i Linköpings Konståkningsförening!
Till: Er ansvariga för föreningssponsring
Hej,
Vi skriver till Er då Ert företag har anställda med barn, ungdomar, eller bekanta
som tränar konståkning i Linköpings Konståkningsförening (LKF). I alla händelser
tycker vi att Ert företag vore en utmärkt sponsor för föreningen.
LKF bildades 1959 och har idag ca 500 medlemmar. Vi är mycket glada över att
många flickor tycker att konståkning är roligt och vi arbetar även för att fler pojkar
ska prova sporten. Föreningen bedriver sin verksamhet i Stångebrohallen där
ungdomarna tränar måndag till lördag under höst-vinter-vår. På somrarna sker
träning i form av träningsläger under två till fem veckor. Föreningen präglas av
ledorden Glädje-Passion-Styrka, där glädjen är påtaglig och kommer ur kärleken till
sporten och gemenskapen mellan åkare och familjer i föreningen. Såväl åkare som
föräldrar arbetar aktivt i föreningen, som funktionärer vid tävlingar och under den
magnifika isshowen som ges vartannat år. Nästa LKF on Ice sätts upp våren 2024.
Närmast ser LKF fram emot att arrangera de fina tävlingarna
Linköpingspiruetten 3-4 december och LKF-Trofén 27-28 januari 2023.
Det här är traditionella och välbesökta evenemang som hålls i Linköping varje år.
Då konståkning är en tekniskt mycket avancerad idrott som ställer höga krav på
kunnande, styrka och rörlighet, har föreningen tre heltidsanställda tränare: Andras
och Edit Szaraz, där Andras har fina meriter från sin tid som internationell elitåkare,
åttafaldig ungersk mästare, och tränare för europamästarinnan 2004, Júlia Sebestyén.
I tränarteamet ingår Lisen Hogner. Därtill har LKF flera kompetenta och engagerade
ledare som arbetar deltid och LKF:s egna konståkare är hjälptränare i skridskoskolan,
där de minsta går.
Det skulle glädja oss mycket om Ni ville sponsra vår förening under en eller några säsonger,
antingen ekonomiskt eller på annat sätt. Vanligaste beloppen är mellan 2 000 och 10 000 kr/år.
Vill man därutöver synas på Stångebrohallens rinksarg tillkommer ca 5 000 kr/år.
Vad får man då tillbaka som sponsor till LKF?
Av återkopplingen från våra nuvarande och tidigare sponsorer uppskattar man
följande fördelar med att sponsra LKF:
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Folkhälsan: Genom att stötta LKF hjälper Ni oss att göra det möjligt för fler
barn och ungdomar att utöva en idrott på sin fritid; därtill bidrar Ni till att de
utvecklas inom sporten, i kamratgruppen och som människa. Idrott kostar
pengar men ger så mycket mer tillbaka för individen och för samhället.
Socialt nätverkande: Små och medelstora företag är samhällets stöttepelare
som bidrar med arbetstillfällen, skatteintäkter, och utveckling inom såväl
kultur som idrott. Genom att stötta det lokala föreningslivet skapas ytterligare
en kontaktyta mot kunder, branschkollegor, och övriga kommuninvånare.
Synlighet: Ert företag kommer synas på LKF:s hemsida, ges plats för roll-ups
på stora tävlingar och isshowen, samt vid evenemangen synas i programmen.
Därutöver kan Ni köpa till en sargdekal i Stångebrohallen.
Personalvård: I den mån man kan stötta sina medarbetares
fritidsengagemang stärker detta trivseln och samhörigheten inom Ert företag.
Ett ”Tack-certifikat” som visar att Ni för avsett år sponsrar Linköpings
Konståkningsförening.
Biljetter till isshowen som sätts upp vartannat år: För varje tusenlapp Ni
sponsrar LKF med får Ni fem biljetter till showen. Lotta ut dem till Era
medarbetare så får de en fantastisk upplevelse.

Linköpings Konståkningsförening har inför år 2023 förhoppningen att fler företag
ska stötta föreningen, så om Ni vill och kan bli vår sponsor – gå då gärna in på vår
hemsida och läs avsnittet om Samarbetsavtal: http://www.linkopingskf.se/wordpress
Det går utmärkt att kontakta någon i föreningens sponsorgrupp:
Björn Nordström
070-648 93 39
bjorn@primalingua.se

Johan Larsson
070-939 30 88
johanmlarsson@hotmail.com
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Peter Andersson
070-823 97 98
peter.andersson@vallacom.se

