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Glädje – Rörelse – För alla 

För oss är Glädje och gemenskap viktigast. 

Vi vill sprida Rörelse i vardagen. 

Hos oss ska Alla känna sig välkomna för vi 

anser att Alla har rätten att bli sedda och 

Alla är olika och olika är bra. 

I Sätra IF får Alla vara med! 

 

 

”Sponsring av Sätra IF  
går till vår barn- och 

ungdomsverksamhet” 

  

Sätra IF - en förening med barnasinnet kvar 

Trots att föreningen bildades år 1925, för snart 
100år sen så känner vi oss unga i sinnet. Vi brinner 
för barn i rörelse och hos oss är ingenting omöjligt. 

Vi bedriver barnverksamhet inom längdskidor, 
rullskidor, skidskytte och nu igen även fotboll. Hos 
oss får barnen genom lek lära sig att åka skidor och 
sparka boll.  

Vi bedriver vår verksamhet i Sätrabrunn utanför 
Sala. Vid Sätra skidstadion där vi har vår egna 
konstsnöanläggning får barn och unga genom 
skidlek lära sig längdskidor trots mildare vintrar. Vi 
har även en luftskyttebana för skidskytte, när det 
är barmarksäsong har vi en rullskidbana och snart 
en hinderbana. Allt för att bredda möjligheterna till 
rörelse. Klockarheden är vår fotbollsanläggning där 
det har spelats fotboll i snart ett sekel och vi är så 
glada att efter ett par år utan verksamhet återigen 
ha en aktiv fotbollssektion med barnverksamhet. 

Ideella krafter som gör underverk 

Vår verksamhet bygger på ideella krafter. Vi har 
snögubbar som sprutar snö kalla vinternätter, vi har 
eldsjälar som klipper gräs och målar linjer på 
sommaren. 

Vi har ledare som leder och tränar våra barn och 
ungdomar året om i alla väder. 

Allt detta görs ideelt för att ge barn och ungdomar 
möjligheten att få hålla på med en aktivitet de 
älskar. 

Vill du sponsra vår barnverksamhet?  

Vi är otroligt tacksamma för alla som vill stötta vår 
förening och vår verksamhet på något sätt.  

På nästa sida återfinns olika alternativ för att stötta 
och sponsra oss. 

  



 

 

 

Skyltsponsor 
Genom att köpa en av våra olika skyltar på Sätra 
Skidstadion eller Klockarheden så stöttar du vår 
barnverksamhet.  
Stolpfadderskylt 200x300mm på Skidstadion 
500kr/år +325kr i skyltkostnad första året eller 
Hedenfadderskylt 245x95mm 500kr/år + 175kr i 
skyltkostnad första året. 
Väggskylt 428x194mm på skidstadion eller 
Klockarheden 2000kr/år + 250kr för skyltkostnad 
första gången. Vid treårsavtal ingår skylten. 
Staketskylt 2000x600mm vid skidstadion eller 
Klockarheden. 4000kr/år+ 2250kr i skyltkostnad 
första gången. Vid treårsavtal ingår skylten.  
Större skyltar: 1200x900mm* på Klockarheden 
eller 2000x1200mm på Sätra skidstadion för 7000kr 
+ 3250kr i skyltkostnad första året. *ej fastställd storlek 

Klädsponsor  
Som klädsponsor subventionerar du våra 
träningsdressar för föreningens unga 
längdskidåkare och skidskyttar. Genom treårsavtal 
syns du både på våra tränings- och tävlingsdressar. 
För priser och avtalsperioder kontakta föreningen. 
Stötta vår fotbollsverksamhet med matchställ, 
7000kr så får du en skylt på klockarheden i tre år.  

Matchsponsor  
Vill du vara Matchens sponsor? För 500kr får du en 
skylt i vår kiosk och omnämns som Matchens 
sponsor. Du bidrar till omkostnader för 
hemmamatchen så som domare, boll mm. 

Kontakta föreningen för mer info. 
satraidrottsforening@gmail.com 

www.sätraif.se                            
www.facebook.com/satraif 

 Vill du stödja vår förening? 
Fler möjligheter att stötta vår verksamhet. 

”Köp en snömeter” 1m konstsnö för 100kr så är 
du med och snösäkrar nästa snösäsong. Swisha 
1234 123 113 och märk snömeter. För 
företagssponsring av snömeter, ta kontakt med 
föreningen. 
Bli stolpfadder till vårt belysta spår på Sätra 
Skidstadion. 500kr/år utan stolpskylt 
Swisha en gåva 1234 123 113. Märk din swish med 
GÅVA och om du eventullt önskar                        
stötta specifik sektion.                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
Sätra IF 

  

En förening med lek och glädje i fokus 

 

Bli medlem i Sätra IF, via QRkod 


