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Sponsorstævne 2019 i Kildeskovshallen  
Søndag d. 16. juni kl. 15:00-18:00 
 
Støt din egen svømmer! 
  
Gentofte Svømmeklub  
Gentofte Svømmeklub (GSK) består i dag af ca. 2.300 
aktive svømmere fordelt på ca. 170 hold. Der er 
tilknyttet omkring 70 trænere. Klubben anvender 3 
forskellige svømmehaller, hvor der undervises i alt fra 
baby-svømning til motionister. GSK står også for 
kommunens skolesvømning, GFO svøm. 
Konkurrenceafdelingen, som består af 7 hold 
(G1,G2,GS1,G3,G4 og Medleyskole2 hold og masters) 
holder til i Kildeskovshallen, hvor også klubbens kontor findes. 
 

Sponsorstævne 2019 
Gentofte Svømmeklub afholder 
igen i år sponsorstævne. Tanken er 
at samle penge ind til klubbens 
aktiviteter gennem personlige 
sponsorater. 
Sponsorstævnet afholdes som 
stafet/holdkap, hvor der vil blive 
lagt op til festlig sponsorsvømning 
på tværs af holdene. Sponsorer er 
velkomne til at kigge forbi. Vi 

starter kl. 15.00 med gruppefotografering. Selve stævnet starter kl. 15.00. Stævnet 
afsluttes med præmieoverrækkelse kl. 18.30. i klubhuset. 
 
Hvad går pengene til 
Gentofte Svømmeklub er en af kommunens største foreninger og har i kraft heraf et 
væsentligt aktivitetsniveau. Klubben har svømmere, som er repræsenteret på 
junior- og årgangslandsholdet.  
 
Sponsorkronerne er en vigtig del af klubbens økonomi og pengene er med til at sikre 
økonomisk støtte, når vores svømmere drager på træningslejre og til stævner i ind- 
og udland. Pengene sikrer, at der er mulighed for at indkøbe forskellige 

Mere end 2.100 
medlemmer. Det vil sige 
støtter du GSK, når du 
potentielt ud til mere end 
2.100 familier i Gentofte 
kommune. 
 
Det sponsorteam som 
svømmer længst på en 
time med ”handicap 
faktoren” indregnet vinder 
”Årets Sponsorsvømning”. 
Der vil være præmie til de 
3 hurtigste hold. 

 



træningsremedier, at der tilbydes fysioterapi og fysisk træning og at der tilbydes 
skadesforebyggende screening og kostvejledning.  
 
Ved at være sponsor er du med til at sikre, at den enkelte svømmer forbedrer sig 
maksimalt og du støtter samtidig klubbens ambitioner om videreudvikling på vejen 
mod en juniorelite med gode seniorsvømmere. 
 
Hvad får du som sponsor ud af projektet? 
Først og fremmest går pengene til et godt formål, nemlig at støtte unge aktive 
atleter.  
 
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 kan 
få logo på hjemmesiden* 

• Alle sponsorer nævnes i flot helsides annonce i 
Villabyerne 

• Sponsorerne nævnes flere gange under stævnet i højttalerne 

• Ønsker du som sponsor at uddele 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. 
 
Hvad koster det at sponsorere? 
Den enkelte sponsor tegner sig for et fast beløb. Beløbet kan være alt fra 100 kr. og 
op efter. 
 
Gentofte Svømmeklub takker på forhånd for din støtte! 

Du kan også betale med         
MobilePay på  
telefon nummer: 

42290 

GSK’s hjemmeside 
www.gentofteswim.dk 
har mere end 10.000 
besøg pr. måned. 
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