
         
   

VG17  -  består af svømmeklubberne 

Glostrup og VEST Brøndby 
 

Kære Sponsor 
 

Svømmeklubberne Glostrup og VEST Brøndby samt 
startfællesskabet VG17 afholder sponsorstævne 

lørdag den 22. september 2018 
 
Stævnet finder sted i Svømmehallen Nørregård. 

 
For at blive en god svømmer må man træne hårdt i det daglige. Svømmerne træner 

mellem 6 og 22 timer om ugen. I forbindelse med svømning er der mange udgifter til 
bla. stævnedeltagelse herunder overnatning og flere træningslejre i løbet af en 
sæson. 

 
Derfor inviteres du hermed til at være sponsor for den aktive svømmer, der står foran 

dig. 
 

Svømmeren vil svømme i 1 time. Du kan sponsorere enten et fast beløb eller et beløb 
pr. svømmet meter. 
 

Til orientering kan det oplyses, at vores svømmere tilbagelægger mellem 2.000 og 
5.000 meter i løbet af en time. Men spørg svømmeren der besøger dig, hvor meget 

han/hun mener at kunne svømme på en time. 
 

Regler for sponsorsvømning 

 
1. I sponsorsvømning deltager konkurrencesvømmere fra svømmeklubberne 

Glostrup og VEST Brøndby samt startfællesskabet VG17. 
2. Antallet af sponsorer pr. svømmer er ubegrænset. 
3. Sponsorerne forpligter sig til, at betale et, af sponsor selv, fastlagt beløb jf. 

ovenstående. Under stævnet vil sponsorens navn samt evt. fremsendt logo 
blive projekteret på svømmehallens væg. Der kan ophænges reklameskilte i 

hallen – dog er sponsor selv ansvarlig herfor. Aftales nærmere med 
sekretariatet.  

4. Ved sponsorat over 1.000 kr. vil evt. fremsendt logo blive vist i sponsorhjul på 

Glostrup Svømmeklubs hjemmeside. 
5. For hver svømmer vil der være en kontrollant, der tæller det nøjagtige antal 

svømmet meter. 
6. Sponsorbeløb fordeles mellem svømmer og en fælles pulje til børne- og 

ungdomsaktiviteter i den klub svømmeren kommer fra. 

7. Alle sponsorer modtager et diplom efter sponsorstævnet. 
8. Alle firma-sponsorer bliver vist på Glostrup Svømmeklubs hjemmeside efter 

stævneafholdelsen. Se www.gskswim.dk  
 
Hvis du har spørgsmål vedr. sponsorstævnet eller er interesseret i at støtte os på 

anden vis, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på mail sponsor@gskswim.dk 
 

http://www.gskswim.dk/
mailto:sponsor@gskswim.dk

