Sponsorpaket 2017/18
Kils slalomklubb har funnits sedan 1970. Vi har i dagsläget ca 550 medlemmar,
merparten barn och ungdomar under 15 år. Verksamheten som består av skidskola och tävlingsverksamhet i utförsåkningens olika former och discipliner,
bedrivs i den egna Frykstabacken, vackert belägen vid sjön Fryken i Kils
kommun. Anläggningen består av tre nedfarter, två liftar och en snowpark.
Anläggningen är öppen för allmänheten alla veckans dagar utom fredagar.
Sedan några år tillbaka har Kils SLK en rejält expanderande verksamhet. Klubben har
ökat både på den alpina tävlingssidan och framför allt på friåkningssidan. Vårt upptagsområde är stort och sträcker sig över flera kommuner såsom Karlstad, Hammarö, Grums,
Forshaga och Kil. Den gångna säsongen har vi haft ca 220 barn och ungdomar i skid- och
snowboardskola samt ett 70-tal i tävlingsverksamhet. Kils Slalomklubb är till antalet
medlemmar den största slalomklubben i Värmland och en av de största i Sverige.
Under de senaste verksamhetsåren har det gjorts stora investeringar som givit ett
förbättrat snöläggningssystem. Vi har även tillsammans med Kils OK skapat en slinga
för längdskidsåkning med konstsnö för att kunna erbjuda en mer komplett anläggning.
Den kommande perioden är målsättningen att vidareutveckla anläggningen för att
skapa mer åkyta samt vidareutveckla friåkningsverksamheten. Detta för att locka fler till,
i våra ögon, en av Värmlands bästa terrängparker. All denna verksamhet hålls uppe av
ungdomsledare, liftvakter, cafeteriaapersonal samt snösprutare som alla jobbar ideellt.
Klubben har en stark tävlingsverksamhet både som arrangör och genom de många
aktiva som de senaste åren har framskjutna finalplaceringar på alla nivåer från distrikt,
region, landsdel men också genom SM-medaljer och internationella mästerskap i flera
skidgrenar och nivåer.

”Kils Slalomklubb tar alltid emot nya barn, familjer och vuxna till verksamheten.
Kom med i föreningen och njut av härlig skidåkning, trevlig gemenskap och bli
en del i en av Värmlands positivaste, vackraste och närmaste skidmiljöer.”

Sponsorpaket 2017/18
Guldpaket
• En helkväll för hela personalen i backen. Max 50 pers/företag.
• 5 säsongskort för fri användning.
• Skyltexponering i anläggningen (600x1200 mm exkl. tillverkning).
• Företagslogotyp på klubbens hemsida.
• Möjlighet att synas i målområdet vid klubbens hemmatävlingar.
Pris: 15 000 kr/säsong. (30 000:- vid 3-årsavtal)

Silverpaket
• En helkväll för hela personalen i backen. Max 50 pers/företag.
Pris: 8000 kr/säsong. (20 000:- vid 3-årsavtal)

Bronspaket 1
• Två säsongskort för fri användning för Ditt företag.
• Skyltexponering i anläggningen (600x1200 exkl. tillverkning).
• Företagslogotyp på klubbens hemsida.
Pris: 5 000 kr/säsong. (13 500:- vid 3-årsavtal)

Bronspaket 2
• Skyltexponering i anläggningen (600x1200 exkl. tillverkning).
• Företagslogotyp på klubbens hemsida.
Pris: 3 500 kr/säsong. (8 000:- vid 3-årsavtal)

Övrigt
• Hyr klubbstugan för din fest (kontakta oss för mer information).
• Stöd ungdomsverksamheten genom exponering på klubbkläder.
• Bli prissponsor vid våra tävlingar.
• Stötta med utrustning.
För frågor kontakta: sponsor@kilsslk.com
Faktura skickas i början av säsong. Vid treårsavtal, en tredjedel inför
resp. säsong. Partnerkväll arrangeras en fredagskväll under februari.
Underlag för skylttillverkning tillhandahålls av sponsorn.
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