
Sveriges nya 
Vintersport-team

En unik möjlighet att samarbeta och exponera sig med elitidrottare inom vintersport som 
tävlar på högsta internationella nivå.

Foto: Nordic Fokus



Bakgrund

● Främsta anledningen till att skapa ett team är att möjliggöra idrottarnas elitsatsning mot världstoppen. 
Syftet är att fler idrottare (framför allt unga) ska få möjligheten att kunna bedriva en elitidrottssatsning. I 
många fall begränsas möjligheterna i seniorålder och idrottare selekteras i ett tidigt skede innan 
chansen att slå igenom har getts. 

● Med ett team vill vi också sätta värde på det som verkligen är de viktiga som idrotten ger dvs fysisk 
hälsa & psykisk hälsa samt den samhällsnyttan idrotten ger. Vi vill vara förebilder för barn, ungdomar 
och samhället. Vi vill sprida inspiration och kunskap genom vårt team.

● Möjlighet att arbeta med egna samarbeten/sponsorer/företag. Landslag-verksamheten stänger dörren 
att marknadsföra egna sponsorer och egna träningsupplägg, vilket har gjort att idrottare (dagens 
skidstjärnor) väljer att inte vara en del av landslags-verksamheten.

● Vill visa att det finns fler vägar att lyckas och att nå sina mål, vi vill ge fler idrottare möjligheten att träna 
och tävla på högsta nivå. Vilket har och är fortfarande är väldigt svårt utan landslagets stöd och 
uppbackning. 



Mål och vad vi vill bidra till:

● Vi vill tävla på högsta internationella nivå och genom att tävla i landslagssammanhang vill vi vara 
förebilder och inspirera barn/ungdomar till att idrottare. Vi vill inspirera dem att röra på sig, träna, 
tävla och drömma om möjligheterna att få bedriva idrott på hög nivå. 

● Vi brinner extra för att lyfta ämnen som: 
- Att barn och ungdomar ska vilja idrotta. Barn och ungdomar ska känna tillhörighet och verka i ett 

sammanhang.
- Psykisk ohälsa
- Folkhälsa - Vikten av motion och träning.



Exponering - Aktivitet
● Genom att samarbeta med vårt team finns möjligheter till att exponeras i tränings och 

tävlingssammanhang. I bästa fall sker exponering till en miljonpublik i tv-sofforna (!) Se mer längre ner.
● Social media - kanaler via de aktiva idrottarna.
● Podcast - Där vi lyfter de ämnen vi brinner för.
● Sammankopplingen med elitidrottare (använda idrottarna i egen marknadsföring)

● Aktiviteter för företagets välmående
- Företagsevent (vi arrangerar dag med föreläsningar, träning etc) i syfte att motivera företag till mer 

träning och hälsa.
- Event (Marknadsföringssyfte, finnas tillgänglig som ambassadörer etc för företaget)
- Skidkurser eller andra typer av konditionsträning.

● På sikt tänker vi också att “Team-konceptet” kan innebära att personal i företaget kan “ingå” i teamet 
och göra egna satsningar mot motionslopp som tex Vasaloppet.

● Läger för barn och ungdomar med skidstjärnor som instruktörer och huvudsponsor med 
“Event-namnet”. Tex “XXXXX Summer camp”



Exponeringen i tv:

För en skidskytt finnsd det möjlighet att exponera 
samarbetspartners i landslagssammanhang och i 
nationella tävlingar. 

Sverigepremiären hade tex på ett enskild lopp 
863 000 tv-tittare! 
https://svensktskidskytte.com/nyheter/tittarrekord-
vid-sverigepremiren-i-idre-fjll

Därtill tillkommer Vinterstudion med över en 
miljon tv-tittare.

Skidskytte-Världscupen sänds i stort sett varje 
veckoslut i SVT från November - Mars, men 
väldigt fina möjligheter till exponering. Vilken 
idrott i kan matcha det inom svensk idrott? Här 
finns outnyttjade möjligheter.

Skärmklipp på Sebastian Samuelssons exponeringsytor i TV.

https://svensktskidskytte.com/nyheter/tittarrekord-vid-sverigepremiren-i-idre-fjll
https://svensktskidskytte.com/nyheter/tittarrekord-vid-sverigepremiren-i-idre-fjll


Exponeringen i tv:

Nå ut till en miljon tv-tittare!

Genom att synas på en skidskytts 
exponeringsytor har ni möjlighet att nå ut till en 
stor publik och associeras med skidskytte, idrott, 
hälsa och den aktuella idrottaren. 

Exponeringsytan ger möjlighet att synas i 
Vinterstudion 12 helger/veckoslut (10 världscup + 
Sverigepremiären & SM) 

Vid nationella tävlingarna är exponeringen 
garanterad. 

Värdet på en exponeringsyta för en etablerad 
skidskytt, som åker varje helg i världscupen 
uppgår till ca 400-500 tkr per exponeringsyta.

Vi sätter ihop paket från 20 tkr till 500 tkr när det 
gäller exponeringsytor
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Vi söker:

● Huvudsponsor - Vilket innebär att man exklusivt erhåller rättigheterna till teamets namn samt det 
exponeringsytor idrottaren har att tillgå i internationella sammanhang (som syns i tv för miljonpublik). 
Samt övriga erbjudande av exponering & aktivitet.

● Guldsponsorer - Exponering i sociala medier, podcast, ambassadörskap, skidkurser & event.
● Sponsor/köpare av exponeringsyta - Exponering i tränings/tävlings sammanhang.
● Produkt-samarbeten - Bli leverantör med era produkter till teamet och vi exponerar de i våra kanaler.

För varje enskild samarbete vill vi diskutera fram en lösning och win-win för båda parter. Vi bygger gärna 
personliga, spännande och framgångsrika samarbeten.

Det vill använda eventuella intäkter till är: Avlöna en tränare (deltid), Avlöna idrottare (träningsbidrag för att 
kunna satsa ordentligt), träningsläger och utrustning. 



Kontakt
Projektledare för projektet.

Simon Hallström

Koppling till Vintersport:

- Elitaktiv skidskytt, SM guld, 10:a EM
- Expert Vinter-OS 2022 i Discovery
- Driver och är verksamsansvarig på 

http://minprestation.se/om-oss/ 
- Coach, skidinstruktör
- Management till landslagsåkare

Kontaktuppgifter:

Info@minprestation.se

070-52584984

http://minprestation.se/om-oss/
mailto:Info@minprestation.se

