
Til forældre/svømmere 
 

 

 

  

2019 

Stævnet er for alle svømmere fra: 

G1, GS1, G2, G3, G4 og MS2-

holdet 

 

Dato: Søndag d. 16. juni 2019 

Kl. 15:00-18:00 

      

To hold kan vinde en bowling- 
eller biograftur! 
 
- Det hold, der kan rejse det 
største samlede beløb til 
klubben, vinder. 
 
- Det hold, der kan rejse det 
største beløb pr. svømmer til 
klubben, vinder. 
 
- Den svømmer med det 
individuelle størst indsamlede 
beløb fra hvert hold belønnes 
med ekstra overraskelse i 
form af et gavekort. 



Sponsorstævne 2019 i Kildeskovshallen  
Søndag d. 16. juni kl. 15.00-18.00 
 
Alle svømmere fra konkurrenceholdene: 
G1, GS1, G2, G3, G4 og MS2-holdet deltager i sponsorstævnet og I skal i april-juni 
måned ud og skaffe sponsorater fra firmaer og forretninger i Gentofte kommune. 
 
Hvorfor sponsorsvømning? 
Gentofte Svømmeklub (GSK) afholder igen i år 
sponsorstævne for at tjene penge til klubben 
og til klubbens mange aktiviteter for 
svømmerne. Pengene fra sponsorstævnet er 
blevet en vigtig del af klubbens indtjening og 
medvirker til, at din egenbetaling kan holdes 
nede og at aktivitetsniveauet i klubben holdes 
oppe. Med andre ord er det vigtigt, at du gør 
en indsats for at tjene penge ind til klubben. Det er derfor også obligatorisk at 
deltage i sponsorstævnet. 
 
Du hjælper dig selv, når du deltager i sponsor-stævnet. Du får nemlig selv 35 % af 
det, du tjener ind til klubben! Det vil sige for hver 1.000 kr., du har fået i 
sponsorstøtte, får du selv 350 kr. Pengene indsættes på din svømmekonto og kan 
bruges til betaling af træningslejre, træningsweekender, udenlandsstævner og 
andre events arrangeret af klubben samt udstyr så som badehætter, drikkedunke, 
briller og håndklæder, som købes via hjemmesidens shop. Pengene kan ikke 
udbetales ved udmelding, men tilfalder klubben. Pengene kan ej heller benyttes til 
at betale kontingent.  
 
Hvordan foregår sponsorsvømning? 
Sponsorstævnet afholdes som stafet/holdkap, 
hvor der vil blive lagt op til festlig svømning på 
tværs af holdene. Under stævnet vil vores fotograf 
tage individuelle portrætfoto af svømmerne. 
Afslutningsvis vil vi kåre de to hold, som har 
samlet flest penge hjem til klubben samt uddele  
præmier. 
 
Hvad koster det at sponsorere? 
Den enkelte sponsor tegner sig for et fast beløb. Beløbet kan være alt fra 100 kr. og 
op efter. 
 

Stævne tidsplan: 
15.00-15.30   Gruppefoto 
15.45-16.15   Opvarmning 
16.15-18.00   Stævne  
18.00-18.30   Præmier 
18.30-20.00   Grill/afslutning 
 
 
 
19.00-19.30   afsvøm og 
oprydningDer svømmes ad 
to omgange 
T-holdene  svømmer fra 
kl.16.30-17.30  
C+B+A  holdene svømmer fra 
17.40-19.00.  



Hvad får din sponsor ud af det? 
Udover glæden ved at støtte sin egen svømmer, får sponsoren følgende:  

• Sponsorerne nævnes på vores hjemmeside uanset sponsorbeløb 

• Sponsorer som støtter med 1.000 kr. eller mere får logo på forsiden af 
hjemmesiden* 

• Alle sponsorer nævnes i flot helsides annonce i Villabyerne 

• Sponsorerne nævnes flere gange under stævnet i højttalerne 

• Ønsker din sponsor uddeling af flyers eller anden reklame under stævnet, er 
det muligt 

 
* Logoet skal sendes til webmaster@gentofteswim.dk og være i formatet jpg eller 
png og gerne i størrelsen 270x150 pixels. 
 
Hvordan får jeg sponsorer? 
Igen i år har vi valgt ikke at tildele specifikke 
virksomheder til svømmerne. 
 
Er det første gang du er med til 
sponsorstævnet kan du finde sponsorer via: 

• Forældres-, families- og venners netværk 
og virksomheder (brug fx Facebook og 
andet til at nå så langt ud som muligt i 
dit netværk, men den direkte kontakt er 
selvfølgelig den vigtigste) 

• Dit lokalområdes butikker, forretninger og virksomheder 

• Forældre og familiemedlemmer er naturligvis også velkomne til at sponsere 
dig direkte 

De små svømmere bør ikke gå ud til sponsorerne alene. Her er forældrene nødt til at 
hjælpe. 
 
Årets sponsorfotografering? 
Årets sponsorfotografering foretages af Jens Rosenfeldt. Gruppebilledet samt 
billederne af de enkelte svømmere vil blive offentliggjort i Villabyerne sammen med 
navnene på alle sponsorerne. Der vil være mulighed for separat køb af billederne. 
Yderligere information kommer efter stævnets afholdelse. 

Når du går ud til en sponsor, så tag 
klubtrøjen på og fortæl med dine 
egne ord: 

1. Hvem du er 
2. Hvor du kommer fra 
3. Hvordan stævnet foregår 
4. Hvad pengene går til 
5. Hvad de får ud af at sponsere 

dig 
 

mailto:webmaster@gentofteswim.dk


Kontrakt: 

Det er vigtigt, at du ved, hvad sponsorerne får ud af at tegne kontrakt med dig; læs 

derfor på forhånd følgeskrivelsen til sponsorerne. Lad sponsor læse følgeskrivelsen 

igennem. Det er bedst, hvis de vil indgå kontrakt med det samme. Kan du dog ikke få 

dem til det, må du give dem tid til at tænke over det og aftale f.eks. tidspunkt for, 

hvornår du kommer igen. Forsøg igen at få dem til at tegne en kontrakt med dig (tag 

ekstra kontrakter med, hvis de skulle have forlagt den kontrakt, du gav dem ved 

første besøg). 

Kontrakten skal udfyldes med tydeligt firmanavn og adresse og navn på din 
kontaktperson. Det er vigtigt, at den bliver underskrevet og evt. firmastempelet (få 
eventuelt også et visitkort). 
Faktura: 
Ved indgåelse af sponsoraftalen skal du udfylde og aflevere en faktura direkte til din 
sponsor.  Du udfylder faktura nummer på din faktura, som består af dit hold, dit 
navn  og et løbenr. Det vil sige hvis du går på G3- holdet, hedder Ida Hansen og det 
er din første faktura, skal fakturanummeret være G3/Ida Hansen-001. Din anden 
aftale skal have fakturanummer: G3/Ida Hansen-002 osv. Det er meget vigtigt, at du 
husker at skrive fakturanummer, så vi kan identificere betalingen, så du kan få din 
andel på din svømmekonto. 
 
Du får sammen med denne introduktion udleveret: 

• Følgeskrivelser til sponsorerne 

• Kontrakter og fakturaer til sponsorernes 
 
Aflevering af kontrakter: 
Vi skal løbende have de tegnede kontrakter tilbage. De skal afleveres i postkassen 
ved kontoret eller scannes og sendes til sponsor@gentofteswim.dk. Alle kontrakter 
skal være os i hænde senest d. 16. juni 2019 kl. 15.30. Hvis du får brug for flere 
kontrakter eller følgeskrivelser, kan du få dem af trænerne eller finde dem på 
klubbens hjemmeside ude i højre side på forsiden. Du får først tilskrevet penge på 
din svømmekonto, når din sponsor har betalt. 
 
Har du eller dine forældre spørgsmål er I velkomne til at kontakte sponsorudvalget 
på: sponsor@gentofteswim.dk. 
 
Du kan også betale med  
MobilePay på  
telefon nummer: 

42290 
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