Vi i Race & Shine Sports Club har stöttat svenska elittriathleter de senaste åren i
Race & Shine Proteam by Zengun. Vi brinner för sporten och vill bidra till att fler
svenska triathleter får bättre möjligheter att utvecklas. Tyvärr har många klubbar
avvecklat sina elitgrupper. Vi vill göra tvärtom - därför startar vi vårt nya
elitstödsprojekt där vi bygger en ny struktur för sponsorer, partners och
supportrar till projektet.

Elite Project - vad är det?
Från säsongen 2022 ger vi talangfulla svenska
triathleter från 18 år och uppåt chansen att söka
olika typer av stöd från projektet. Det kan
handla om ekonomisk ersättning eller
produkter/tjänster som behövs för att träna eller
tävla. Eller tillgång till coacher, tester eller
annat som är viktigt för att talangerna ska
utvecklas.
Vem kan bidra?
Vi vet att många är engagerade och vill bidra.
Privatpersoner som är intresserade/engagerade,
mindre företag som på ett eller annat sätt har
koppling till sporten eller större företag med
profilerings- och marknadsföringsbehov.

Supporter, partner eller sponsor?
Våra supportrar är våra gräsrötter med ett
engagemang i sporten, klubben och idrottarna.
Ekonomiska bidrag till projektet utifrån intresse
och förmåga utan behov av återbäring. Vi är
tacksamma för allt stöd vi kan få från företag
och privatpersoner.
Partnerskapet är mellannivån för support. Stort
eller smått, vi och våra idrottare behöver stöd
med allt som hör det tuffa elitidrottslivet till.
Produkter, tjänster, resor, mat, coaching, you
name it. Här är det upp till vår (och er) kreativa
förmåga att hitta formen för partnerskapet. Och
vi kan betala tillbaka med feedback,
uppmärksamhet och exponering.
Sponsorskapet är högsta nivån av samarbete. Vi
planlägger tillsammans samarbetet och jobbar
konsekvent med det vi kommit överens om.
Som sponsor får man tydlig närvaro i projektet
och hos idrottarna. Man syns, hörs och är en
integrerad del i projektet och teamet.
Kontakt:
Mattias Brandt,
mattias.brandt@raceandshine.se
073-333 66 65

