
Partner ”Sponsor” för din lokala skytteklubb! 

Bredareds Sportskytteklubb bedriver utbildning samt tränings- och tävlingsverksamhet inom jakt- och sportskytte med gevär, pistol och svartkrut 

 
Gemenskap  Engagemang Öppenhet 
 

 
 
Vill ert företag vara delaktig i Bredareds SSK framtida utveckling genom med ett 
långsiktigt partneravtal bidra till en fortsatt bra utveckling även i framtiden? Vi har här 
under två alternativ, och hoppas någon av dom passar er. 
 

1. Företaget får en skylt 1 x 0,50 m som sitter vid jourstugans parkering, samt länk 
på hemsidan (sponsor) med logotyp. 2000 kr/år. 

 
2. Företaget får en skylt 1 x 0,50 m och en skylt på 1 x 2 m vid någon av 

huvudsponsorplatserna (denna bana sponsras av XX). 5000 kr/år. 
 
Samtliga partneravtal löper automatiskt från år till år och en faktura skickas i januari 
med 30 dagars betalningstid. Avtalet kan sägas upp av båda parter utan 
uppsägningstid, ingen återbetalning kommer däremot ske under innevarande år. 
 

Bredareds Sportskytteklubb: Identitet, Vision och mål på längre sikt. 
 
Bredareds Sportskytteklubb är en klubb med inriktning mot Lerduvor, Viltmål, 
Jaktkombination och Pistol samt Svartkrutsskytte. Vi verkar tillsammans för en 
gemenskap och klubbkänsla mellan jägare, motionärer och tävlingsskyttar som 
utvecklar sporten och leder till tävlingsresultat på toppnivå och en god skyttekunskap 
hos våra medlemmar.  
Klubben vilar på värderingarna Gemenskap, Engagemang, Öppenhet. 
 
Vi är en av Västsveriges mest ansedda sportskytteklubbar som också bidrar till hög 
skyttekompetens hos regionens jägare. 
 
Vi arbetar mot ett medlemsantal på över 500 personer. 
Vi vill anordna nationella tävlingar varje år så som SM & RM men även NM (Nordiska 
Mästerskap) vissa år. 
Vi anordnar flertalet mindre tävlingar varje år inom flera olika grenar så som lerduva, 
kombination, pistol, viltmål samt svartkrutsskytte. Öppna tävlingar men även DM, RegM 
& LM. 
Stor och aktiv ungdomsverksamhet är vår målsättning. 
 
Vid intresse skicka ett mail till sune.eriksson@parker.com meddela vilket av alternativen 
så återkommer vi med ett avtal. 
 
Mvh 
Styrelsen BSSK 
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