
              

1 
 

 
 

Opdateret Info-brev vedr. sponsorstævne 2020 

 

 
Svømmeklubberne Glostrup og VEST Brøndby afholder sponsorstævne søndag 

den 27. september 2020 fra kl. 8:30 – kl. 17:00 i Nørregård svømmehal, 
Horsedammen 42, Brøndby – se nærmere plan side 2 i dette brev. 

 
For at imødekomme COVID-19 forsamlingsforbuddet er fællesfoto aflyst i år. Der 

vil blive taget foto af de enkelte svømmere og hold i løbet af ugen op til stævnet. 
Holdene vil få separat besked om tidspunkt. 

 

Formålet med sponsorstævnet er at ”indsvømme” (indsamle) så mange penge 
som muligt til svømmeren og klubben. Dette gøres ved at hver svømmer får 

tegnet sponsorkontrakter med f.eks. firmaer, familie eller andre, der har lyst til 
at støtte svømmeren og klubben. Nærmere information findes i de øvrige 

vedlagte dokumenter. Spøg evt. holdleder, træner eller en af svømmerne på de 
andre hold, hvis der er spørgsmål. Hvis nogen sponsorer har lyst til at give gaver 

til klubben, så tag også i mod dem. De udloddes i det amerikanske lotteri, som 
afholdes på dagen under stævnet – se mere neden for her.  

 
Ved sponsorstævnet svømmer svømmerne (alle T-, V-og VG17 hold) så langt de 

kan på 1 time. Svømmerne fordeles på 6 baner. Det er vigtigt at svømmeren har 
spist og drukket godt inden timen, så de har god energi. Det er samtidig en god 

idé at medbringe noget hurtig energi, som kan indtages undervejs i svømningen. 
Under sponsorstævnet sidder en banetæller ved hver bane, som noterer, hvor 

langt hver svømmer får svømmet. 

 
Efter sponsorstævnet modtager hver svømmer et diplom og en faktura til 

sponsoren. Det er svømmerens eget ansvar at aflevere disse til sponsoren. 
 

Sponsoratet kan efter indbetaling anvendes af svømmeren til betaling for 
træningslejre, tøj etc. (se reglerne på side 4).  

Jo flere kontrakter den enkelte svømmer skaffer jo større indtægt til svømmeren 
og klubben. 

 
 

Under hele stævnet afholdes amerikansk lotteri, hvor præmierne er de 
sponsorgaver som svømmerne indsamler hos mulige sponsorer eller 

virksomheder som ønsker at støtte svømmeren. Det er også muligt at få familie, 
venner eller andre til at give gaver til sponsorstævnet. De indsamlede penge fra 

lotteriet går til klubberne. 
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Der vil i løbet af dagen være aktiviteter med bl.a. Amerikansk lotteri, 
morgenmad, kage, kaffe og grillede pølser. Det er vigtigt, at I hjælper til – vi har 

bl.a. brug for forældre til at hjælpe til i løbet af dagen. Hvert hold skal også 
udpege en sponsorstævnekoordinator som står for koordinering af 

forældreopgaver, så meld endelig ind her. Ellers fastlægges koordineringen på 
forældremødet den 7. september. 

 

Opdateret PROGRAM Nørregård svømmehal søndag d. 27. september: 

 

o Kl. 8.30 Cafeen åbner  (salg af morgenmad) 

o Kl. 9.00 – 10.00 V3 og T3   

o Kl. 10.05 – 11.05 V2   

o Kl. 11.10 – 12.10 T2    

o Kl. 12.15 – 13.15 V1  (salg af kage, kaffe,  

o Kl. 13.20 – 14.20 T1  grillede pølser og  

o Kl. 14.25 – 15.25 VG17 H2  amerikansk lotteri) 

o Kl. 15.30 – 16.30 VG17 H1 

o Kl. 17.00 Alle skal være ude af svømmehallen 

     
 

Pga. COVID-19 forsamlingsforbuddet er fælles foto og middag 

desværre aflyst. 
 

 
Huskeliste til stævnedagen: 

 
• Ny Klub T-shirt  

 
• Drikkedunk 

 

• Evt. snack/mad 
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Information til svømmerne 
 

1. Informationsbrev til sponsorerne ”Kære Sponsor” 

Brevet kan du aflevere, når du møder op hos din sponsor, eller den du 
håber på vil blive sponsor. Læs brevet, og find selv på hvad netop du 

vil sige. Få eventuelt dine forældre eller andre til at hjælpe dig med at 
forberede dig. 

  
 Du kan sige: 

• Hvem du er! 

• Hvad du vil! 
• Hvor vigtigt det er, at du får en kontrakt (ellers bliver 

træningslejrene for dyre)! 
• Hvad pengene skal bruges til (træningslejre og ture)! 

• Hvor god du er til at svømme! 
• Hvor mange år du har svømmet! 

• Hvor meget du træner! 
• Hvor mange meter du kan svømme på en time! 

 
Sponsorer er velkomne til at komme til stævnet for at se, hvor flittig 

du er i vandet. Blot der tages hensyn til de almindelige COVID-19 
forholdsregler. 

 
NB: Hvis sponsoren tilbyder dig gaver i stedet for penge, så sig 

endelig ”JA TAK”- gaverne kan bruges til lotterigevinster under 

sponsorstævnet.  
 

2. Sponsorkontrakter 
VIGTIGT: Kontrakten udfyldes med dine informationer, hold, navn 

osv.  
HUSK at få kontrakten underskrevet af sponsoren. 

Vær realistisk med de meter du kan svømme, så sponsoren ved 
besked om, hvad de kan forvente at du svømmer.   

 
Kontrakterne samt evt. fil med logo skal afleveres løbende og 

fremsendes på e-mail til sponsor@gskswim.dk, senest søndag den 
20. september 2020. 

 
Reklamer og lignende sponsormateriale, der skal sættes op i hallen, 

aftales nærmere med sekretariatet. 

   
3. Regler og fordeling af sponsorindtægterne mellem svømmer og 

svømmeklub kan du se nedenfor.  
 

mailto:sponsor@gskswim.dk
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Regler for sponsorstævne 
 
§ 1 De indsvømmede sponsorater fordeles efter følgende nøgle: 
 

 For T1, T2, T3 svømmere: 
  1/3 Disponeres af svømmeren til nedbringelse af brugerbetaling til  

• Træningslejre 
• Køb af klubtøj og svømmetøj 

  2/3 Disponeres af bestyrelsen til træningslejre, ture og lignende. 
 

 For VG17 svømmere på H1 og H2: 
  3/4 Disponeres af svømmeren til nedbringelse af brugerbetaling til  

• Inden- og udenlandske træningslejre 
• Udenlandske stævner 

• Stævnedeltagelse 
• Køb af klubtøj og svømmetøj 

  1/4 Disponeres af bestyrelsen til træningslejre, ture og lignende. 

  
§ 2  Den personlige del af sponsorbeløbet kan ikke 

▪ overføres til andre svømmere 
▪ udbetales efter udmeldelse af klubben    

 
§ 3 Sponsoraternes størrelse opgøres på baggrund af de faktisk indbetalte 

sponsorater og ikke på baggrund af de indgåede kontrakter.  
 

§ 4 Eventuel tvist forelægges sekretariatet til endelig afgørelse. 
 
 
 

 

GSK sekretariat for sponsorstævnet den 27. september 2020 er:  
Rikke Skov Grell & Tue Vestergaard Nielsen E-mail: 

sponsor@gskswim.dk  
 
 

Med venlig hilsen 

GLOSTRUP SVØMMEKLUB 

mailto:sponsor@gskswim.dk

