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ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 10. MARTS  
2018 
 
Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde 
sponsorstævne. 

For at styrke den meget positive udvikling, som klubbens konkurrenceafdeling er i, ønsker vi at 
fastholde udbygge det høje aktivitetsniveau, ligesom vi også gerne vil kunne tilbyde svømmerne 
spændende sociale arrangementer og træningslejre af høj standard. 

Det koster fra godt 900 kr. til godt 2.000 kr. pr. halvår i kontingent at være konkurrencesvømmer i 
Viborg Svømmeklub, afhængigt af hvilket hold man svømmer på. Det er en målsætning for 
klubben at fastholde dette kontingent, som er forholdsvist beskedent, idet de samlede, årlige 
omkostninger for en konkurrencesvømmer udgør 10-25.000 kr. Og omkostningerne til stævner, 
transport, træning, træningslejre m.m. stiger fortsat. Det bliver derfor sværere at opretholde 
aktivitetsniveauet, uden at hæve egenbetalingen væsentligt – også selvom klubben yder store 
tilskud til konkurrenceholdene. 

Det er derfor helt afgørende, at alle i konkurrenceafdelingen på alle niveauer – svømmere, 
forældre og andre frivillige gør en indsats, der understøtter aktiviteterne. 

Vores mål med ”Sponsorsvøm 2018” er ambitiøst: vi vil nå resultatet for 2017, hvor vi havde 
sponsorater for ca. 185.000 kr. eller sagt med andre ord – de ca. 85 konkurrencesvømmere skal i 
gennemsnit skaffe sponsorater for minimum 2.200 kr. hver. 
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HVAD ER ET SPONSORSTÆVNE OG HVORDAN GENNEMFØRES DET? 
 
 
Et sponsorstævne er en begivenhed, hvis hovedformål er at tjene penge til aktiviteter for 
svømmeklubbens konkurrencesvømmere. 
 
Klubbens konkurrencesvømmere opsøger selv potentielle sponsorer og skaffer sig sponsoraftaler, 
der gælder for den ene dag, hvor årets sponsorstævne afholdes. 

Vi fastholder fremgangsmåden fra sidste år. Således er svømmerne inddelt i 8-10 mands hold, hvor 
svømmerne svømmer på skift. Holdene svømmer mod hinanden i 3 gange 40 minutter, og det 
bliver en holdkap, men blot med den samlede distance i stedet for tid som succeskriterie. 

Foreløbigt program 
11:00-11:30      Opvarmning 
11:40-12:20      40 min svømning, crawl (50/100 m pr. gang pr. person) 
12:20-12:50      Pause  
12:50-13:30      40 min svømning, speciale (50/100 m pr. gang pr. person) 
13:30-14:00      Pause  
14:00-14:40      40 min svømning, valgfri (50/100 m pr. gang pr. person) 
14:40-15:00      Afslutning og optælling. Offentliggørelse af resultatet. 

Det er en model, vi afprøvede sidste år og erfaringen er, at det vil give en spændende og 
konkurrencepræget dag for både svømmere og tilskuere. 

En sponsoraftale indebærer, at sponsoren inden stævnet giver tilsagn om at sponsere et vist 
pengebeløb til klubben – enten et ørebeløb på minimum 3 øre for hver meter den pågældende 
svømmers hold samlet kan nå at tilbagelægge i vandet på 3 gange 40 minutter, eller der kan 
aftales et fast svømmerbeløb på minimum 100 kr pr. sponsor. 
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HVEM KAN VÆRE SPONSORER? 
 
 
Alle kan være sponsorer! 
 
Sponsorer er typisk virksomheder eller forretninger, som svømmeren selv eller forældrene kender. 
Det kan være slagteren og bageren, det kan være forretningen, hvor du lige har købt møbler eller 
hvor konfirmationstøjet er købt, din arbejdsplads eller arbejdskollegaer. 
Det kan naturligvis også være familien selv, mostre og tanter, morbror Peder der er millionær eller 
en rig onkel fra Amerika. 

 

 

HVAD SKAL PENGENE BRUGES TIL? 
 
 
I Viborg Svømmeklub anvendes de indsvømmede penge til aktiviteter for konkurrencesvømmerne. 
 
Det er vigtigt at der blandt svømmerne skabes en kultur, der går ud på at ”vi svømmer for at tjene 
penge til Viborg Svømmeklub”. Derfor skal det også gerne føles helt naturligt at de indsvømmede 
penge tilføres ”fællesskabet” til forhåbentligt mange spændende oplevelser sammen.  
 
 

 

HVAD SKAL DU GØRE NU? 

Du skal allerede  nu tænke over, hvilke potentielle sponsorer, du vil spørge. 

På nedenstående liste skriver du virksomhedernes navne og hvilke relationer du har til 
virksomheden. 

 
Listen skal afleveres sponsorudvalget senest d. 30. januar 2018 i klublokalet. 

Det er meget vigtigt, at du ikke besøger virksomheder på listen, før de er blevet godkendt af 
sponsorudvalget. På den måde undgår vi den forvirring eller irritation, som kan opstå, hvis en 
potentiel sponsor bliver spurgt fra flere sider. 

Familiemedlemmer og venner skal naturligvis ikke godkendes af sponsorudvalget på forhånd. 

_______________________________________________________________________________ 
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TIDSPLAN FREM TIL SPONSORSVØM 2018 

 
20. januar.  Info til svømmere og forældre om dato for Sponsorsvøm 2018.  

 

29. januar og 30. Januar 2018.  Sponsorudvalget sidder i klublokalet på Søndre Skole, og der skal ske tre 
ting: 

1) Der tages billede til dit svømmer-CV. Husk at tage din nye klub T-shirt på. 
2) Du skal aflevere input til opdateret svømmer-CV digitalt inden du møder den 29. eller 30. Januar 

2018. Dit input skal være indsat i den skabelon du modtager med email eller også kan du 
downloade det fra hjemmesiden. Send det herefter til sponsorsvomning@gmail.com. Hvis du er ny 
konkurrencesvømmer, skal du før tiden tage en snak med din træner om at få skrevet et udkast 
til svømmer-CV. 

3) Du skal aflevere listen med potentielle sponsorer og virksomheder, du ønsker at besøge, til 
sponsorudvalget i klublokalet. 

Dette skal ske i følgende tidsrum: 
       - Mandag d. 29. Januar 2018 kl. 17.00 – 20.00 
       - tirsdag d. 30. Januar 2018 kl.17.00 – 20.00   

 
5. feb. Trænerne udleverer dit opdaterede svømmer-CV sammen med en liste over godkendte 
virksomheder, du skal kontakte. Du får også udleveret det sponsormateriale, der skal bruges, når du skal 
ud og tale med virksomhederne og andre sponsorer. 
Kontraktindsamlingen starter. 

 

27. feb.  Er senest frist for at aflevere sponsorkontrakter til sponsorudvalget i klublokalet.   

 
 

 
Med venlig hilsen 
Sponsorudvalget 
 
Anders Varming, varming@os.dk                         Holger Nehmdahl, mail@holger-solveig.dk  
Thomas Therkildsen, thomasmerianvej@me.com       Niels Heuer, niels@heuer.biz 
Henrik Svenstrup, svenstruphenrik@gmail.com 
Lene Jensen, lenejensen63@gmail.com                                      
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SPONSORSVØM 2018 – POTENTIELLE SPONSORER 

 
 
___________________________________________________ ____________ 
  Svømmernavn (fornavn og efternavn)     Hold 

 
Jeg ønsker at kontakte følgende virksomheder og øvrige potentielle sponsorer: 

Virksomhed/sponsor Relation Kategori 1-4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Sponsorkategorisering 

1: Sikker sponsor, har allerede givet tilsagn eller det er næsten sikkert, at tilsagn bliver givet 
2: Sandsynlig sponsor, f.eks. relation gennem nærmeste familie eller venner 
3: Mulig sponsor, forretningsmæssig eller jobmæssig relation 
4: Ukendt sponsorpotentiale, ingen nuværende relation 


