
 
 

Sponsoralternativ för SSF och arrangemang I SSFs regi 
Sponsorpaket för SSF som klubb och för SSFs olika tävlingar och arrangemang. 

Generellt 
• Logotyp I digital form för tryck och webbpublicering ska tillhandahållas av respektive 

sponsor. 

• Korrekta länkar för webbpublicering ska tillhandahållas av respektive sponsor. 

• I de fall annons i Ståndskall ingår, ska annonsens innehåll och utformning tillhandahållas av 
respektive sponsor. 

Sponsring Hemsida/Ståndskall 
SSFs hemsida är vår största och främsta informationskanal. Vår tidning Ståndskall kommer ut 4 ggr 
årligen. 
 

1. Stora paketet 6000:-/år 

• Stor Banner (3-spalt) med länk till egen hemsida på ssf-riks.se. 

• Helsidesannons i 4 nummer av Ståndskall. 
 

2. Mellanpaketet 3000:/år 

• Mindre banner (1-spalt) med länk till egen hemsida på ssf-riks.se. 

• Halvsidesannons i 4 nummer av Ståndskall, alternativt helsidesannons i 2 nummer. 
 

3. Lilla paketet 1500:-/år 

• Mindre banner (1-spalt) med länk till egen hemsida på ssf-riks.se. 

• Kvartsidesannons i 4 nummer av Ståndskall, alternativt halvsidesannons i 2 nummer. 
  



 
 

Sponsring Skallkungen och Nordiska Mästerskapen 
Skallkungen arrangeras varje år och brukar även kallas SM för skällande fågelhundar. NM 
arrangeras också det varje år, men med ett rullande schema mellan Sverige, Norge och Finland. 
 

1. Guldsponsor 5000:- 

• Banner med länk till egen hemsida på relaterade sidor på ssf-riks.se. 

• Banner med länk till egen hemsida på relaterade sidor på arrangerande lokalklubbs hemsida 
(om lokalklubben har sådan). 

• En helsidesannons i valfritt nummer av Ståndskall. 

• Logotyp tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Logotyp i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 

• Möjlighet att visa reklammaterial på plats och i anslutning till tävlingen. 
 

2. Silversponsor 2500:- 

• Logotyp med länk till egen hemsida på relaterade sidor på ssf-riks.se. 

• Logotyp med länk till egen hemsida på relaterade sidor på arrangerande lokalklubbs 
hemsida (om lokalklubben har sådan). 

• En halvsidesannons i valfritt nummer av Ståndskall. 

• Logotyp tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Logotyp i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 
 

3. Bronssponsor 1000:- 

• Logotyp tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Logotyp i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 

• En kvartsidesannons i valfritt nummer av Ståndskall. 
 

4. Kennelsponsor 500:- Avsett för uppfödare av Finsk Spets och Norrbottenspets. 

• Kennelnamn/logo tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Kennelnamn i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 
 

5. Prissponsring 
Handhas lämpligen av arrangerande lokalklubb i samarbete med SSF Riks. 

  



 
 

Sponsring Riksutställningen 
Riksutställningen arrangeras vare år i anknytning till SSF Riksfullmäktige. 
 

1. Guldsponsor 5000:- 

• Banner med länk till egen hemsida på relaterade sidor på ssf-riks.se. 

• Banner med länk till egen hemsida på relaterade sidor på arrangerande lokalklubbs hemsida 
(om lokalklubben har sådan). 

• En helsidesannons i valfritt nummer av Ståndskall. 

• Logotyp tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Logotyp i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 

• Möjlighet att visa reklammaterial på plats och i anslutning till tävlingen. 
 

2. Silversponsor 2500:- 

• Logotyp med länk till egen hemsida på relaterade sidor på ssf-riks.se. 

• Logotyp med länk till egen hemsida på relaterade sidor på arrangerande lokalklubbs 
hemsida (om lokalklubben har sådan). 

• En halvsidesannons i valfritt nummer av Ståndskall. 

• Logotyp tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Logotyp i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 
 

3. Bronssponsor 1000:- 

• Logotyp tryckt i programblad och övriga relaterade dokument. 

• Logotyp i anslutning till relaterade artiklar i Ståndskall. 

• En kvartsidesannons i valfritt nummer av Ståndskall. 
 

4. Prissponsring 
Handhas lämpligen av arrangerande lokalklubb i samarbete med SSF Riks. 
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