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Fem grunde til at sponsorere Gentofte Svømmeklub 
 Gentofte Svømmeklub er Gentofte Kommunes næststørste 

idrætsforening og meget populær i lokalområdet. Gentofte 

Svømmeklub varetager skolesvømningen for kommunens skoler. I 

alt 800 skolebørn får årligt undervisning. 

 Gentofte Svømmeklub har ca. 2000 medlemmer, hvoraf hoved-

parten er børn og unge mennesker, hvilket betyder klubben også 

har bevågenhed fra en købestærk forældrekreds. Klubbens ho-

vedsponsor får mulighed for at invitere klubbens medlemmer til 

specielle events m.m. 

 Gentofte Svømmeklub har konkurrencesvømmere med medalje-

potentiale nationalt og internationalt. Klubbens bedste svømme-

re ses ofte i både de lokale aviser og nationale nyhedsmedier 

 ”Alle børn skal lære at svømme”. Det er en grundlæggende fær-

dighed, og en forudsætning for at dyrke øvrige vandsportsgrene 

som kano, kajak og sejlads 

 Svømmesporten har oplevet øget popularitet de seneste 10 år, 

da svømning udgør en del af en triatlon. Gentofte Svømmeklub 

tilbyder undervisning og særlige forløb for voksne, der træner 

som triatleter eller som bare gerne vil lære at svømme crawl. 
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Et samarbejde med Gentofte Svømmeklub er et samarbejde med Danmarks 2. 

største idrætsgren. Et samarbejde med Gentofte Svømmeklub er også et sam-

arbejde med Gentofte Kommunes 2. største klub og de værdier, klubben står 

for:  

Fællesskab, viljen til resultater og glæden ved vand 

 

Hvis du kunne tænke dig at blive sponsor i Gentofte Svømmeklub kan du hen-

vende dig til sponsor@gentofteswim.dk 

En klub, der bygger på  

fællesskab, viljen til resultater  

og glæden ved vand 

mailto:kontor@gentofteswim.dk
mailto:kontor@gentofteswim.dk
http://www.gentofteswim.dk/
http://www.gentofteswim.dk/
https://www.facebook.com/gentofteswim/?fref=ts
https://www.facebook.com/gentofteswim/?fref=ts


 
 

 
 

Fællesskab, viljen til resultater og glæden ved vand 

Om Gentofte Svømmeklub  

Gentofte Svømmeklub (GSK) er stiftet i 1959 og er en af landets største 

svømmeklubber. Klubben består i dag af ca. 2000 aktive svømmere 

fordelt på ca. 160 hold i henholdsvis en veldrevet og populær svømme-

skole og en ambitiøs konkurrenceafdeling, med elitesvømmere, der har 

landsholdsniveau.  

Klubben anvender tre forskellige svømmehaller, Strandlund, Søgårds-

skolen og Kildeskovshallen, hvor der undervises i svømning på alle ni-

veauer og i alle aldersklasser fra baby til pensionister. Klubben udby-

der også svømmeundervisning på engelsk til et stort antal udenlandske 

medlemmer og står også for kommunens skolesvømning – GFO-svøm. 

Medlem af 
 Dansk Idræt Forbund (DIF) 

 Dansk Svømmeunion – Certificeret talentudviklingsklub 

 Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune 

       

Ledelse og drift 
Gentofte Svømmeklub ledes af en på generalforsamlingen valgt besty-

relse. 

Herudover er der tilknyttet omkring 60 trænere til klubben og ansat 

administrativt personale. En række udvalg og poster i klubben er base-

ret på et stort korps af engagerede og frivillige forældre-/medlemmers 

arbejde. 

Fra talent til elite 
Gentofte Svømmeklub er certificeret talentudviklingsklub under Dansk 

Svømmeunion, og konkurrenceafdeling tæller ca. 100 svømmere. 

Svømmerne er fordelt på fem aldersinddelte konkurrencehold, med 

årgangssvømmere, der er fra 10-12 år gamle, over junior og senior-

svømmere, der deltager i nationale og internationalt mesterskaber til 

masters-svømmere, der også har internationalt niveau. Mark Vogel fra 

Gentofte Svømmeklub er masters-verdensmester i disciplinen 200 ryg. 

Lotte Friis, som er udtaget til at repræsentere Danmark ved OL i Rio i 

2016, og som er tidligere OL-medaljetager, er medlem af Gentofte 

Svømmeklub.  

 

Lotte Friis og glade unge svømmere fra GSK 

Arrangementer og omtale 
Gentofte Svømmeklub afholder 2 årlige svømmestævner, Gentofte 

Open, hvortil den nationale svømmeelite inviteres. Desuden afholdes 

der klubmesterskaber, julearrangement, svøm langt, medaljestævne, 

Store badedag for hele familien og fastelavn for svømmeskolen. 

Alle begivenheder og gode resultater opnået af svømmere fra klubben 

dækkes via vores hjemmeside, klubbens Facebook profil, nyhedsbreve 

og gennem lokalavisen. 


