
VISST VILL NI OCKSÅ VARA MED 
SOM EN AV SPONSORERNA TILL 
LOMMA HINDERLOPP!

ROTARY ÄR:
Ett världsomspännande yrkesnätverk med 1,2 miljoner medlemmar som 
har olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Man träffas normalt en 
gång i veckan för att vidga sina vyer och göra goda insatser både lokalt 
och globalt. Exempel på det senare är projektet Utrota Polio, där vi i Rotary 
tillsammans med Unicef, WHO och Bill & Melinda Gates Foundation 
arbetar för att utrota polio i världen. Nära 3 miljarder barn har vaccinerats 
och vaccineringarna kommer att fortsätta till dess sjukdomen är utrotad 
för gott.

FRISKIS & SVETTIS ÄR:
En ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns 
inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta bollen i och ingen 
motståndare att knäcka. Här är målet ett leende. Det ska helt enkelt vara 
lustfyllt att träna. Friskis&Svettis består av drygt en halv miljon medlemmar 
samlade i 159 ideella idrottsföreningar. Hos oss behöver du inga glansiga 
tights. Du behöver inget käckt humör. Du behöver inte ”veta hur man gör". 
Välkommen precis som du är!

Lomma-Bjärred Rotary Club i samarbete med 

Friskis &Svettis Lomma ser till att alla, kommunbor 

såväl som utombys, kommer att ha möjlighet att 

med mer eller mindre allvar förflytta sig ca 3 km 

mellan piren i Lomma hamn via fyrkantsdammen 

tillbaks till piren – med lite hinder på vägen.

LOMMA HINDERLOPP ARRANGERAS AV

LOMMA
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Överskottet från loppet 
går oavkortat till att göra 

livet lite bättre för de i 
Lomma kommun som 

behöver det mest.

Till exempel 
åtgärder för att öka 

tillgängligheten, 
aktiviteter för äldre 

eller ungdomar.

KL 10:00 DEN 17 SEP GÅR STARTSKOTTET FÖR LOMMA HINDERLOPP 2022! 
Som sponsor har ni alltid möjlighet att synas i sociala media och i pressen, som vi aktivt samarbetar med. Ni blir självklart också presenterade 
på vår hemsida lommahinderlopp.se. 

OLIKA SÄTT ATT VARA SPONSOR

Ni finns på plats med tält vid start- och målområdet. Presenteras stort 
på vår hem- och Facebooksida. Logotypen är med i våra annonser 
och på vår sponsortavla vid start- och målgång.

Ni finns på plats kring målområdet. Presenteras stort på vår hem- och 
Facebooksida. Logotypen är med i våra annonser och på vår sponsor-
tavla vid start- och målgång.

Ni har er logotype med på ett av våra fem mest publikdragande 
hinder. Ni presenteras på vår hem- och Facebooksida och på vår 
sponsortavla vid start- och målgång.

Ni har er logotype på några av våra övriga mindre hinder. Pres-
entation på vår hem- och Facebooksida och på vår sponsortavla vid 
start- och målgång.

Ni sponsrar med vinster till deltagarna. Vi lottar ut ett stort antal vinster till våra deltagare via deras startnummer.


