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1300 RALLYCUP
Skulle Du vilja vara en viktig pusselbit i vårt ”Sukka”gäng? Vi är alltså medlemmarna i
1300 RallyCup. Sveriges äldsta faktiskt som gott och väl passerat 30 år. Varför lever den
fortfarande? Jo den körs med standardmässiga små bilar vars katalysatormotorer inte får trimmas
och har max 1300 cc cylindervolym. Alltså en cup som riktar sig till dem som vill utöva den här
fantastiska sporten på ett för plånboken rimligt sätt.
Tack vare dessa regler gör vi ett väldigt litet avtryck i miljön. Bilarna är gamla och alltså
”återanvända”. De flesta reservdelarna hittar vi på skroten. Med cirka tio tävlingar i vår kalender,
för dem som vill åka alla, så handlar det alltså om knappt en per månad. Då körs bilen på maxeffekt sammanlagt runt halvtimmen på specialsträckorna. Sedan ytterligare kanske halvannan
timme i lugn takt på transportsträckorna. Den egentliga och absolut största tiden läggs hemma i
garagen där ungdomar och även vi äldre får tillfälle att utveckla hantverkskap, problemlösningar
och social kompetens i en meningsfylld fritid.
Oavsett vi som valt tävla på detta så enkla och billiga sätt som möjligt så frestar det på våra egna
plånböcker. Startavgifterna till våra tävlingar är en tung post. Men arrangörerna måste ju få sin
ekvation att gå ihop.
Därför erbjuder vi Dig att bli vår tävlingssponsor enligt nedan:

■ Ditt företags logga finns med på en kombinerad sponsordekal på samtliga cupekipage,

banderoller och i alla tävlingsprogrammen samt klickbar på Cupens hemsida
(www.1300rallycup.se) där även en presentation av tävlingssponsorn kommer finnas under
hela tävlingsåret.

■ Vi ser till att pressreleaser med aktuell information distribueras före och efter varje deltävling.
■ Vi kan dela ut av Ditt företag tillhandahållet reklammaterial/flyers vid varje deltävling.
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■ Möjlighet att ta ut anmälarlicenser som kommer att utnyttjas solidariskt av de tävlande med
tanke på fördelning bland övriga tävlingssponsorer. Det är ytterligare ett sätt att synas i
anmälnings- och startlistor på nätet och i arrangörsprogrammen med Ditt företag.

■ Sen självklart att personligen bli en del av vårt glada gäng med gratis anslutning till vår

förening om så önskas. Då med möjlighet att ansluta sig till sociala nätverk samt speciella
sms-tjänster för aktuell information och social samvaro.

■ Du väljer i samråd med oss ut en eller era deltävlingar att exponera Ditt företag extra mycket
i. Under denna deltävling gäller även följande:

■ Samtliga tävlande kommer där -om Du önskar- att bära Ditt företags logga på en

vindrutestreamer på rallybilen. Vindrutans överkant är den överlägset bästa reklamplatsen
i vår sport. Där kommer den att bli förevigad på otaliga mängder fotografier och filmer som
sedan sprids åratal efteråt.

■ Ditt företag erhåller en sida i arrangörens tävlingsprogram tillsammans med en
Cup-presentation.

■ Cupen kommer att ges tid och utrymme av tävlingsarrangören vid prisutdelningen där vi
kan presentera Ditt företag och vår cup extra.

■ I våra pressreleaser i samband med aktuell tävling kommer Ditt företag att nämnas.
För allt detta vill vi att Ditt företag betalar startavgifterna för oss i den/de tävlingar vi
kommit överens om. Dock max 20.000 kr (Två tävlingar för max 15.000 kr st).
På fakturan kommer det stå ”Annons och marknadsföringsaktiviteter i samband med
vår rallytävling X”.
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TÄVLINGSSPONSORAVTAL

1300 RALLYCUP
Härmed har följande avtal träffats mellan:........................................................................................................................
nedan kallad Tävlingssponsorn med förkortningen TS och Föreningen 1300 RallyCup, nedan kallad RC.
TS har valt att engagera och exponera sig i RC hela tävlingssäsongen .......... samt extra mycket under
en av deltävlingarna i 1300 RallyCup.

■ RC tillser att Pressreleaser med aktuell information distribueras före och efter aktuell deltävling.
■ Möjlighet att ta ut anmälarlicenser som kommer att utnyttjas solidariskt av de tävlande med tanke

på fördelning bland övriga tävlingssponsorer. Det är ytterligare ett sätt att synas i anmälnings- och
startlistor på nätet och i arrangörsprogrammen.

■ RC kan dela ut av TS tillhandahållet reklammaterial/yers vid varje deltävling.
■ Företagets logga nns med på en kombinerad sponsordekal på samtliga cupekipage, banderoller och
i programmen samt klickbar på Cupens hemsida (www.1300rallycup.se) där även en presentation av
tävlingssponsorn kommer finnas under hela tävlingsåret.

■ Möjlighet att ansluta sig till sociala nätverk samt speciella sms-tjänster för aktuell information kommer att erbjudas.

■ Att bjuda sig själv, någon medarbetare eller kund att sitta med i högerstolen vid lämpligt tillfälle är
möjligt.

■ TS väljer i samråd med RC ut en deltävling att exponera sig extra mycket i ”TS deltävling”.
Under denna deltävling gäller även följande:

■ Samtliga tävlande i RC skall då om TS önskar, bära TS logga på en vindrutestreamer på rallybilen, som
ska distribueras minst 4 dagar före av TS vald tävling till de tävlande. RC ombesörjer beställning av
dessa streamers från vår partner Thorsells Reklam som fakturerar TS kostnaden till cupens nettopris.

■ Cupen kommer att ges tid och utrymme av tävlingsarrangören vid prisutdelningen där vi kan
presentera RC och TS extra.

■ TS erhåller en halv sida i arrangörens tävlingsprogram tillsammans med en Cup-presentation.

Kostnaden for detta är att mot faktura från tävlingsarrangören betala Cupdeltagarnas startavgifter i
aktuell deltävling. Dock max 20.000 kr.

På fakturan från klubben kommer det stå ”Annons och marknadsföringsaktiviteter i
samband med vår rallytävling X”.
Ovanstående härmed överenskommet genom undertecknandet av detta avtal.
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