
SSLK 
Supportmedlemskap 2017-2018



Vad är Supportmedlemskap?

• En Silver- alternativt en Guld SSLK PIN att 
bära i backen/till vardags


• En gratis kopp kaffe vid SSLK arrangerade 
tävlingar i Saltisbacken (vid uppvisande av PIN)


• Erhåller samma förmåner från klubbens 
samarbetsparters som övriga medlemmar hos 
tex Elitgym, AlpinGaraget, Audi mm


• Inbjuds till klubbens events, årsmöten och 
arrangemang


• Med Guld medlemskapet erhåller innehavaren 
dessutom rätten till 3 dagars familjeliftkort i 
Saltisbacken (Pin fungerar som liftkort, perfekt inför 
sportlovet)

Ett enkelt sätt att direkt stödja ungdomarnas skidträning i Saltsjöbadens Slalomklubb. Avgiften för Medlemskapet går 
oavkortat till ungdomarnas träningsverksamhet.

Vad erhåller en SSLK Supportmedlem? Två sorters PINs att välja på:

529kr

329kr



Vem kan bli SSLK Supportmedlem?

1. Privatpersoner villiga att stödja/bidra till   
ungdomarnas träningsverksamhet i SSLK


2. Släkt, vänner, grannar o andra glada skidentusiaster

Vem kan EJ bli supportmedlem
1. Föräldrar till idag aktiva barn i SSLK

2. Vuxna medlemmar/familjemedlemmar i SSLK

3. Supportmedlemskapet går ej att kombinera med tex träningsavgifter 

eller andra former av medlemskap i SSLK

Vem KAN bli supportmedlem



Hur erbjuds Supportmedlemskapet?
• Försäljning pågar varje år (enbart) mellan 20 

November (i år 1 Dec) och 31 December inför 
skidsäsongen.


• För U12, U14, U16, Free&Youngriders ungdomar är 
det obligatoriskt att försöka* sälja 
Supportmedlemskap, dvs SSLK skidungdomar 
mellan 11-16 år är de som säljer 
supportmedlemskapen, (för U10 är det helt frivillig om de 
vill sälja och därmed kunna vinna priser)


• Alla pengar från supportmedlemskapen går oavkortat 
till ungdomarnas träningsverksamhet i SSLK


• SSLK önskar uppnå mer än 500 support medlemmar 
säsongen 2017/18, dvs en försäljning av mins 5 
supportmedlemskap per skidungdom är målet.

*Den som av någon anledning absolut vill avstå från att delta i 
aktiviteten kan göra det.



Vad kommer pengarna användas till?

Intäkterna från Supportmedlemskapen går oavkortat till 
skidungdomarnas träningsverksamhet:


• öka användandet av skidkunniga ungdomstränare


• Utrustning (käppar, walkietalkie, borrmaskiner, 
tidtagningsutrustning, barnredskap, västar mm…)


• Av klubben anordnade Träningsläger


• Klubbkläder för träining och tävling



Fina priser till våra ungdomar!
A) 1:a Pris - Flest antal sålda 

Supportmedlemskap av alla skidungdomar


B) 2:a Pris - Näst flest antal sålda 
Supportmedlemskap av alla erhåller


C) 3:e Pris - Tredje mest antal sålda 
Supportmedelmskap av alla erhåller


D) Den som sålt flest antal 
Supportmedelmskap i varje Ungdomsteam, 
dvs Team U12, U14, U16


E) Sist men inte mist lottar vi ut 5 st vinster 
bland alla ungdomar som sålt 4st 
supportmedlemskap eller fler..

Ett prisbord med hårda paket från Apple, BOSE & Beats mfl utlovas. 



Hur går barnens försäljning av PINs till?
Anmälningsformulär för barnen att använda 
finns digitalt på SSLK hemsidan (fliken 
ERBJUDANDEN och sedan längst ner på den sidan)


A) Kunden betalar alltid & endast med 
Swich 


B) Kunden skriver GULD alt SILVER som 
meddelande i Swich


C) Kundens samtliga uppgifter måste 
anges korrekt i anmälningsformuläret


D) Säljande barnets namn och team (ex 
Ann Andersson, U14) måste anges på 
anmälningsformuläret.


•  Kunden erhåller sin beställda PIN direkt 
hem via posten ca 15-20 Januari 2018.



Varför gör SSLK detta…
• Detta är skidungdomarnas sätt att ekonomiskt 

bidraga till SSLKs verksamhet och dess utveckling.


• Ungdomarna kan nu själva vara med och påverka 
hur mycket klubben kan satsa ekonomiskt på deras 
träningsverksamhet.


• SSLK finner det bäst att skidungdomarna bidrar till 
klubbens via något som har direkt anknytning till 
deras skidåkning/träning. (dvs de ska ej behöva sälja 
externa tredjeplartsprodukter via SSLK)


• Idag står SSLK föräldrar för nästan 75% av 
intäkterna i SSLK. Föreningen har ca 400 aktiva 
ungdomar, för att tillgodose kvalitativ träning krävs 
betydligt bättre finansiell stabilitet. Klubben är 
därför i behov att öka intäkterna från externa 
skidintresserade parter - detta är en sådan aktivitet.


