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Allmän policy för sponsring 

1. Allmänt 
Vallentuna Brukshundklubb kan bevilja sponsringsansökningar för ekipage som satsar 
seriöst på hundsport på högre nivå inom lydnad, bruks, agility och rally, till exempel 
talangtrupper, SM och i landslagssammanhang.  
 
Varje ansökan behandlas separat och är beroende av klubbens finansiella situation vid varje 
ansökningstillfälle.  
 
Sponsringen ska alltid åtföljas av motprestation från den sponsrades sida.  
 
Sponsringen kan aldrig utbetalas i pengar, utan sker alltid i form av ersättning för utlägg 
avseende evenemanget. Spar kvitton för utlägget, exv. bensin. 
 
När sponsring godkänts lämnas redovisning in på reseräkning till kassören.  
 
Logotyp och annat tryck ordnas av exempelvis Eken Textil, PSS eller annan.  
 
Samåkning om möjligt när flera klubbrepresentanter reser till samma evenemang. 
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2. Ersättning 
Det kan beviljas ett sponsringsbidrag per person, nivå och år på följande nivåer (gäller både 
individuellt och i lagsammanhang) 
 

Nivå Typ av sponsring Motprestation 

Talang avser 
talang-trupper, 
uttagningar och 
kval till SM och 
liknande 

● Resa enligt statlig 
milersättning (skattefria 
delen)  

● Klädesplagg för max 600 
kr. Tryck som betalas av 
VaBK med VaBK:s logotyp 
förutsatt att den sponsrade 
inte redan fått ett sådant 
klädesplagg. 

● Bära klädesplagget med 
logotyp på evenemanget 
ifråga.  

samt något av alternativen nedan  
● Det sponsrade ekipaget 

har uppvisning eller håller 
föredrag på 
medlemsmöte  

eller  
● Den sponsrade håller i en 

torsdagsträning  
eller  

● Den sponsrade skriver en 
artikel till webben  

eller  
● Eget förslag till 

motprestation (måste 
godkännas i förväg av 
styrelsen)  

SM avser 
deltagande på 
nationell nivå, 
landslagsläger 

● Startavgift  
● Resa enligt statlig 

milersättning (skattefria 
delen)  

● Klädesplagg för max 600 
kr. Tryck som betalas av 
VaBK med VaBK:s logotyp 
och texten SM 20ÅÅ eller 
föraren och hundens 
namn. 

● Deltagandet vid tävlingen.  
● Bära klädesplagget med 

logotyp på evenemanget 
ifråga. 
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Om  den sponsrade vill ha mer text på sitt klädesplagg än ovan angett så ingår inte det i 
sponsringen utan måste betalas separat av den sponsrade.  
 
För internationellt deltagande utgår i nuläget ingen sponsring.  
 
Motprestationen ska utföras inom 12 månader efter utbetalningen av sponsringen 
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