
Sponsorer sökes för juniorverksamheten!           

Gefle Segelsällskap, GSS, är en ideell förening och idrottsklubb som bedriver jolleverksamhet för 
barn och ungdomar. Vi har årligen segelsskola under tre veckors tid, därtill träningsverksamhet 
och ett antal kappseglingar varje säsong. Efter genomgången segelskola har ungdomarna 
möjlighet att fortsätta segla i vår träningsgrupp som håller igång från maj till september. 
Träningsgruppen träffas 1-2 gånger i veckan. Träningspassen inleds med teoretisk 
undervisning/genomgång följt av teknik- och taktikträning i båt, ”säkerhet på vattnet” med 
planerad kapsejsning och mycket annat. Fokus ligger på att ha roligt oavsett träningen är 
tävlingsinriktad eller ej. 

Vi tror på att barn och ungdomar som har en aktiv fritid också får bättre förutsättningar att lyckas 
både i skola och vuxenlivet. Detta sporrar många vuxna och ledare till att stötta verksamheten 
ideellt på sin fritid och samtidigt ha kul tillsammans med juniorerna.

Vårt mål är att på ett roligt och tryggt sätt lära ut segling oavsett sociala och ekonomiska 
förutsättningar. Genom att hålla låga avgifter gör vi det möjligt för alla att prova på segling. På 
klubben har ungdomarna möjlighet att låna jollar (RS Tera) utan kostnad under våra träningar. 
Våra RS Tera upprustas inför kommande säsong 2023 för att vara i mycket gott skick inför både 
träning och tävling. 

För att kunna erbjuda så många barn och ungdomar möjlighet att lyckas att ha en aktiv 
fritidsverksamhet, så söker vi sponsorer till verksamheten. Klubben tar tacksamt emot den 
sponsring som är möjlig, det kan vara allt ifrån kontanta medel/bidrag eller…..köttbullar! vid 
aktiviteter och kappseglingar. Allt går till barnen och ungdomarnas aktiviteter.

Kommande prioriterade projekt:

 Anskaffning av rigg och segel (4,7 och 6) till vår Laser samt segel till vår tvåmansbåt 
RS Feva – För att utveckla klubbens seglingsverksamhet vill vi komplettera vår Laser 7 
och RS Feva för att möta våra juniorers behov. Därigenom ges möjlighet till att segla 
olika båttyper utifrån ålder och kompetens samt att segla tillsammans och lära sig 
samarbeta. 

 Anskaffning av 3 nya jollevagnar: RS Tera (2) samt Laser (1)



Klubben erbjuder våra sponsorer ett antal färdiga sponsorpaket, men är givetvis öppna för alla
idéer och förslag 

Bronspartner

Sponsorn erbjuds plats på vår webbsida med mindre företags/produkt logo och länk till sin 
hemsida under ett års tid

Kostnad 2500:-/år Läs mer: Länk till Bronspaket

Silverpartner   

Sponsorn erbjuds utöver brons paketet även reklamplats vid publika arrangemang och 
kappseglingar, samt reklamplats i klubblokalen under ett års tid. Tryck på juniorernas 
tränings/tävlingströjor. Sponsorn tilldelar klubben erforderliga reklamskyltar eller banderoller för 
utplacering enligt överenskommelse

Kostnad 6000:-/år Läs mer: Länk till Silverpaket

Guldpartner

Sponsorn erbjuds utöver silver paketet utplacering av informations- och reklammaterial i 
klubblokalen samt till medlemmar enligt överenskommelse. Profilering i samband med större 
tävlingar och läger och dekaler på våra båtar

Kostnad 10000:-/år Läs mer: Länk till Guldpaket

Är ni intresserade att stötta oss och skapa förutsättningar för vår barn- och ungdomsverksamhet, 
antingen via våra sponsorpaket enligt ovan eller på annat sätt, kontakta någon i styrelsen

E-post: styrelsen@gss.nu

Mer information

Länk till GSS hemsida



Träningspass Huseliiharen, Yttre fjärden

Våra deltagare i SM RS Tera Ljungskile 2022:  William, Hanna, Linnea och Nora

/Jolleseglingstränarna och junioransvarig, Gefle Segelsällskap, GSS
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