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Limhamns motorklubb är en av Sveriges anrikaste 
föreningar, grundat redan 1956.
På Sturupsbanan har vi arrangerat stortävlingar som VM-deltävlingar på 
80-talet och flertalet tävlingar i Svenska mästerskapen därefter. 
Föreningen har idag aktiviteter inom Motocross, Enduro och Trail.

Just nu pågår arbete i föreningen för att rusta anläggningen.
Följande projekt, renoveringar och underhåll är planerade eller igång:

• Pump och system till stora bevattningsmotorn är under uppbyggnad och
väntas vara klart under sommaren 2020

• Bevattningsslingor byggs ut löpande 2020-2021

• Takbyte på klubbhus

• Tak- och fönsterbyte på sekretariat- och varvräkningshus

• Arbete med bullervall samt ljud- och miljöåtgärder fortgår

• Swerock som bygger bullervallen kommer även att anlägga fler grönytor 
samt även bygga tunnlar för publiken så de kommer ut till den nya buller- och 
publikvallen

• Toaletten i klubbhuset på ovanvåningen renoveras

• Kiosken renoveras invändigt samt utvändigt. Det kommer även byggas ut ett 
större tak och vindskydd



Följande arrangemang och aktiviteter är planerade för 2020-2021

• Barn- och ungdomsverksamheten utvecklas för att växa i antal deltagare 
och nya klubbmedlemar

• Gästtränare bjuds in för klubbens akitva tävlingsförare i klasserna
Junior, Senior, Elit och Bredd

• Träningsläger och hyra av MK Tranans anläggning i Skånes Fagerhult för 
sommarlägret

• På grund av COVID-19 / Corona så är all tävlingsverksamhet inställd under 
första halva 2020 och osäkerheten är stor inför höstens tävlingar.

Förhoppningsvis så är tävlingarna igång igen till 2021.



Vill ni vara en del av fartfylld idrott och 
en förening som syns och hörs?

Vi erbjuder flera upplägg för samarbete. Nedan följer 
några förslag för reklam och exponering på vår 
anläggning vid Sturups flygplats

Profilering med reklamplats på hemsida

Logo i 4-färg samt klickbar för länk till er 
hemsida.

Dimensioner: 20x50 mm

Profilering med reklamplats på:

• Hemsida 20x50 mm

• Klubbhus, fasad 420x594 mm (A2)

Profilering med reklamplats på:

• Hemsida 20x50 mm

• Klubbhus, fasad 420x594 mm (A2)

• Entrén till anläggningen 420x594 mm (A2)

Profilering med reklamplats på:

• Hemsida 20x50 mm

• Klubbhus, fasad 420x594 mm (A2)

• Entrén till anläggningen 420x594 mm (A2)

• Skylt/Banér på banan 1220x2440 mm (2,98 m2)

• Tryck/logo på förartröjor i serielaget

Support

Brons

Silver

Guld



Priser för två års exponering:

5000 krSupport

Brons

Silver

Guld

10 000 kr

15 000 kr

20 000 kr



Övriga villkor:

- Avtalet löper över 2 år
- Ytan för exponering är från 1 januari 2020 till 31 december 2021
- Produktion av logos, skyltar, baners etc. bekostas av samarbetpsartner
- Material för skyltar, baners etc. bekostas av samarbetspartner
- Reklamskatt tillkommer
- Limhamns MK ombesörjer att logo laddas upp på hemsidan
- Limhamns MK ombesörjer att skyltar, baners etc. monteras på anläggningen

Du vet väl att sponsring är avdragsgillt?

Kontakta Limhamns MK och Kristoffer Rexvik:
info@limhamnsmk.se eller 0733-700499

www.limhamnsmk.se
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