
 

Kontakt: 
Erik Pock 

Sponsor og PR ansvarlig i Vordingborg Svømmeklub 
Tlf. 40 41 94 34 

Svømmerne kommer på besøg i virksomheden. 
Hvis virksomheden ønsker at sponsorerer svømmeren udfyldes vedlagte  
kontrakt hvor sponsormulighed vælges. 
VIGTIGT at alle kontaktoplysninger er udfyldt korrekt. 
Når kontrakten er underskrevet vil svømmeren tage den med tilbage til  
klubben.  
Efter sponsorstævnet vil virksomheden modtage en faktura med oplysninger 
om hvor langt svømmeren nåede.    

Vordingborg Svømmeklub Sponsor 2012 

Hvordan 

Andre muligheder 

Klubsponsor  
Et klubsponsorat på 12 mdr. giver følgende fordele: 

 Logo på vendeflag over en bestemt bane i svømmehallen 

 Logo/link på klubbens hjemmeside 

 Logo på roll-up banner i svømmehallen (klubbens haltid) 

 Medarbejdersvømning (fribilletter) på motionshold 

 Mulighed for teambuilding med udfordrende multisportsarrangementer 
 
Tøjsponsor 
Klubben skal have nyt klubtøj. 
Kontakt Erik Pock for yderligere information.  
 
Arbejde 
Vi vil som klub gerne udføre konkrete opgaver som; 

 Oprydning 

 Optælling  

 Udbringning i lokalområdet 
  
Bannerreklame på hjemmeside 
Klubben har online holdtilmelding og derved stor aktivitet på hjemmesiden.  
En bannerreklame kan skabe kendskab til virksomheden. 
Pris efter størrelse og periode. 
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Vordingborg Svømmeklub søger sponsorere… 
 

 Invester i vores talentfulde ungdom og giv dem     
muligheder 

 Opnå goodwill blandt Vordingborg Svømmeklubs 
medlemmer og deres familie 

 Skab et image som en aktiv virksomhed i               
lokalområdet 

 Stor eksponering for små penge 
 

Store som små sponsorater bliver modtaget 
med glæde og gør en mærkbar forskel. 
 
Se virksomhedens muligheder for sponsorater i denne 
folder 

Vordingborg Svømmeklub Sponsor 2012 

Sponsor 2012 

Vordingborg Svømmeklub blev stiftet i 1948 hvilket gør 
den til en af Danmarks ældste. 
Klubben er i dag en af kommunens største med ca. 500 
aktive medlemmer i alle aldre. 
Vordingborg Svømmeklub gør meget ud af at være en 
breddeklub med så mange tilbud som muligt.  
De sidste par år har dog været udfordrerne da klubben 
er blevet skåret i bassintid og klubbens talenter har  
udviklet sig og derved kræver mere træningstid.  
 
Lige nu blomstre mange nye unge talenter som inden for 
de næste år skal svømme sig til tops på ranglister og få 
gode resultater hjem til klubben. Denne blomstring skal  
forsætte så grundlaget for elitesvømning i Vordingborg 
Svømmeklub ikke forsvinder. 
Derfor håber vi på støtte fra lokale virksomheder. 

Klubben 

5 klubrekorder 

Resultater 
2011 

7 Nordiske 

Mesterskaber for 

6 medaljer  

ved junior DM 

Grundlaget for sponsorsvømning er at vore svømmere skal yde en indsats for 
deres sponsorat.  
Et økonomisk sponsorat vil gå til svømmernes aktiviteter i klubben. 
I denne sæson er der fuld brugerbetaling til stævner og træningslejr. 
Et økonomisk sponsorat kan reducere udgifterne for svømmeren og derved give 
mulighed for deltagelse i alle stævner og mesterskaber, træningslejr og til        
træningsudstyr.  
 
Stævnet afholdes d. 25. februar 2012.  
Der svømmes i 2x1 time hvor svømmeren skal svømme så langt som muligt. 
På dagen afholdes også diplomstævne for klubbens mindste svømmere.  
 
 

 Ørebeløb 
sponsorere med et ørebeløb pr. svømmet meter. Der vil være spænding til 
sidste svømmetag om hvor langt svømmeren når. 

 Fast beløb 
sponsorere med et fastbeløb uanset hvor langt svømmeren svømmer. 

 Gave 
sponsorer en gave til klubben som vil blive brugt til eks. præmier i lotteri 
eller til stævner. 

 Reklameartikler 
sponsorere klubben med reklameartikler fra virksomheden. Det vil også 
blive brugt til eks. præmier i lotteri eller til stævner. 

 
 

Sponsorsvømning 

Sponsormuligheder 

Under sponsorstævnet bliver der gjort reklame for virksomheden mens ”jeres” 
svømmer er i vandet.  
Alle tilskuere for udleveret en sponsorfolder hvor svømmeren står anført med 
sine sponsorer. (Logoplads kan tilkøbes) 
Efter stævnet vil jeres virksomhed blive nævnt som sponsor ved stævnet i  
lokalavisen samt blive nævnt på Vordingborg Svømmeklubs hjemmeside. 
På selve stævnedagen er I som virksomhed velkommende til at lægge  
salgsmateriale i klubben. Har i reklamebanner eller skilt hænger vi det gerne op i 
hallen. 
 
 

Udbytte 


