
Prioritet Finans tecknar treårigt samarbetsavtal med Svenska
Skidförbundet, längdåkning
Finans- och factoringbolaget Prioritet Finans ingår ett treårigt sponsoravtal med Svenska Skidförbundets längdåkningssektion.
Samarbetet är en del i den långsiktiga sponsorsatsning som Prioritet Finans initierat till stöd för svensk idrott. –
Längdskidåkning är en av våra verkligt folkkära sporter som engagerar människor över hela landet. Skidorna representerar
mycket av idrottens allra bästa värderingar som jag hoppas kan inspirera våra barn och ungdomar att leva ett aktivare, friskare
och sundare liv, säger Nils Wiberg, vd på Prioritet Finans.

Under våren 2019 genomförde Svenska Skidförbundet (SSF) ett grundligt analysarbete för att identifiera de mest framträdande utvecklingsområdena för att
svensk längdskidåkning ska kunna växa sig ännu starkare. Även externa experter tillförde kunskap till den omfattande slutrapporten. Nu kan SSF
presentera hur man strategiskt ska arbeta med resultatet.

– Rapporten visar bland annat att förutsättningarna på hemmaplan har stor betydelse för enskilda individers utveckling. Detta vill vi så klart följa upp och har
därför beslutat att ytterligare förstärka våra elitmiljöer i Falun, Östersund och Umeå. De aktiva kommer på dessa orter att få ökad tillgång till
spetskompetens som exempelvis tränare, fysiologisk support, samt rådgivning inom kost, nutrition och mental hälsa, berättar förbundsdirektör och
tillförordnad längdchef Ola Strömberg på Svenska Skidförbundet. 

Satsningen, som går under namnet ”Prio tillväxt”, innebär en utökning av resurserna i de etablerade elitmiljöerna som är kopplade till åkare som redan är
eller som är på väg att ta sig in i landslaget. Satsningen ”Prio tillväxt” innebär även ökade resurser till mindre utvecklingsmiljöer på andra platser i Sverige.

– Min förhoppning är att längdskidåkningen de kommande åren etablerar sig på allvar även i våra storstadsregioner. I Göteborg finns ambitionen att
komplettera dagens skidanläggning på Prioritet Serneke Arena med en utomhusslinga för längdskidåkning och en snögaranti mellan den 1 december och
den 31 mars. Jag önskar att vi kan se en liknande utveckling i Stockholmsregionen och kanske även i Malmö, säger Nils Wiberg.

För Nils Wiberg finns det ett tydligt och viktigt samband mellan elitidrott, sportsliga resultat och en idrottsrörelse som erbjuder barn och unga ett sunt
alternativ till kriminalitet och utanförskap.

– Positiva och framgångsrika förebilder är vad som föder ett intresse för en idrott hos våra barn och unga. Genom vår satsning på ”Prio tillväxt” hoppas vi
kunna bidra med resurser för att utveckla dagens elitåkare till positiva förebilder för såväl motionsåkare som morgondagens stjärnor, säger Nils Wiberg.

Sponsoravtalet mellan Prioritet Finans och Svenska Skidförbundet har utarbetats i samarbete med rättighetsbolaget ISP Sport.
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Prioritet Finans är Sveriges ledande bankoberoende finansbolag och störst i Sverige på fakturaköp. Årligen väljer över 6000 företag att sälja fakturor till ett värde av över 9 miljarder
kronor till Prioritet Finans som snabbt, professionellt och smidigt förser företagen med rörelsekapital och skyddar företagen mot kreditförluster. Prioritet Finans är också en av de
största sponsorerna av idrott i Sverige. För närvarande sponsrar företaget: fotbollsklubbarna Djurgårdens IF (damer och herrar), Grunden Bois, handbollsklubben Redbergslids IK,
ishockeyklubbarna Djurgårdens IF och Malmö Redhawks samt nationsförbunden Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Handbollsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet (futsal). 


