
Styrk din virksomhed

Bliv partner
i Amagers største idrætsklub

Svømmeklubben 

KVIK Kastrup
svømning  triatlon  vandpolo

fra babysvøm til landshold - siden 1933
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90 ÅR MED STOLTE 

TRADITIONER OG 

SUNDE VÆRDIER

Svømmeklubben KVIK Kastrup fylder 

90 år i 2023. 

Med ca. 3.000 medlemmer i alle aldre 

er KVIK Kastrup Amagers største og 

mest veletablerede idrætsklub.

Klubben har siden etableringen været 

en solid leverandør af danske 

landsholdssvømmere. 

Fra dansk svømmehistories største 

navn, Ragnhild Hveger, der vandt 

alles hjerter i 30’erne og 40’erne, til 

Jeanette Ottesen, Berit Puggaard og 

Sophia Skou, der dominerede ved 

danske og internationale stævner i 

90’erne og 00’erne.

Klubbens største aktiv 

er svømmeskolen, hvor en 

kombination af erfarne trænere og 

unge assistenter, heraf mange aktive 

fra eliteafdelingen, påtager sig den 

vigtige opgave, at lære Amagers børn 

at svømme, og vise dem, at 

vandsport kan være vejen til en sund 

og aktiv livsstil igennem hele livet.

I dag består klubben også af en 

triatlon- og en vandpoloafdeling, hvor 

klubbens vandpolohold er regerende 

Danmarksmestre for både herrer og 

damer, mens KVIK Tri havde to 

deltagere med til verdensmester-

skaberne på Hawaii i oktober 2022
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SOCIALT ENGAGEMENT 

OG SUND FORRETNING

PÅ AMAGER

Der er mange grunde til at blive 

partner i KVIK Kastrup, men det 

vigtigste er dog, at et stærkt KVIK 

Kastrup bidrager til et fantastisk 

idrætsliv på Amager. Det styrker 

vores lokale fællesskab, sundhed og 

tryghed, til glæde for hele øen. 

Og din forretning kan drage fordel af 

KVIK’s store lokale forankring. 

Når vores sportslige og sociale 

værdier bliver associeret med dit 

brand, stiger loyaliteten i din 

målgruppe. 

Om du ønsker at tiltrække flere 

kunder i din butik, fysisk og online, 

eller hvis du forbedre dit employer

brand her på Amager, så vil et 

partnerskab med KVIK Kastrup, give 

dig et solidt rygstød.

Uanset hvilket sponsorat din 

virksomhed vælger, så bliver du ikke 

bare partner for KVIK’s elite-

svømmere. Du bliver partner for hele 

svømmeklubben. 

Børnene, de unge og deres forældre 

ved, at det er klubbens partnere, de 

kan takke for at komme på trænings-

lejre, til internationale stævner, få 

gode træningsforhold i vand og på 

land, samt tiltrække og udvikle nogle 

af landets bedste svømmetrænere.
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ELITEHOLD OG K1

JUNIOR- OG SENIOR-

SVØMMERE PÅ 

INTERNATIONALT NIVEAU

Eliteholdet er KVIK’s bedste 

træningsgruppe og består af ca. 15-

20 svømmere. K1 er for KVIK’s 

juniorsvømmere, som satser på 

svømning.

Målet for holdende er til enhver tid at 

udvikle og optimere træningen med 

et internationalt perspektiv. Derfor 

skal svømmerne have høje 

ambitioner og et stærkt ønske om at 

blive blandt Danmarks bedste 

svømmere med et internationalt sigte. 

Svømmerne skal gennem deres 

livsstil vise at de ønsker at nå langt. 

Derfor prioriterer de og tager valg i 

hverdagen mht. kost, uddannelse, 

restitution og søvn, som genspejler at 

de er seriøse talenter og elite-

svømmere.

Træningsplanlægning og filosofien 

følger tankerne i klubbens 

progressionsmodel og målsætning.

Træningen tager udgangspunkt i 8-10 

træningspas om ugen.

Svømmerne på klubbens K1- og 

Elitehold skal være gode forbilleder 

for klubbens yngre svømmere. 



I 2022 stillede Danmark med 3 

juniorsvømmere ved ungdoms-OL i 

Slovakiet. KVIK Kastrup var repræsenteret 

med de to landsholdssvømmere Sofie 

Ravn Herche og Martine Damborg. 

Sidstnævnte vandt 2 medaljer.



KVIK Kastrups Mathias Christensen 

repræsenterede Danmark ved de 

europæiske juniormesterskaber i 

Rumænien i sommeren 2022.
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K2 OG K3

NÆSTE STORE 

KVIK-GENERATION 

ER PÅ VEJ

K2-holdet er KVIK’s årgangs-

svømmere (drenge og piger 12-14 år)

K2 er et 2-årigt forløb, hvor 

svømmerne stifter bekendtskab med 

Dansk Svømmeunions nationale 

mesterskabsstruktur. 

K3-holdet er for KVIK’s mest 

talentfulde børnesvømmere (9-11 år). 

K3 er ligeledes et 2-årigt forløb som 

skal forberede svømmerne til K2. 

På K3-holdene skal gode 

træningsvaner og stabilt fremmøde 

dyrkes.

Forskellen mellem K3 og K2 er 

intensiteten samt det sportslige 

færdighedsniveau. 

K3 og K2 er for de unge svømmere 

som har ambitioner om kvalifikation 

og deltagelse ved unionens 

mesterskaber. 

Træningen består af 6-8 ugentlige 

træningspas, hvor vil være fokus på 

teknisk svømning og tilpasning af 

træningsmængden. Fra nu af 

suppleres træningen med fysisk 

styrke- og mobilitetstræning på land.



KVIK Kastrup blev den mest vindende klub 

ved de regionale mesterskaber for 

børnesvømmere i 2022. De to drenge-

svømmere Linus Reimer og William To 

Frederiksen vandt guld i samtlige drengeløb 

og var også en del af KVIK’s holdkapper, der 

ligeledes vandt guld i alle discipliner.
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K4 OG K5

BØRN DER BARE 

ELSKER AT GÅ TIL 

SVØMNING

K5-holdet er vores første trænings-

gruppe, det som også kaldes intro-år 

til konkurrencesvømning i KVIK.

Svømmerne vil typisk være 7-8 år 

gamle og have ét læringssår på K5-

holdet, hvorefter der vil være 

mulighed for at rykke op på K4-

holdet, hvis svømmeren trives og 

fortsat er glad for at svømme.

På K5 trænes der 2 gange om ugen 

og svømmerne deltager i små 

træningsstævner i Kastrups egne 

svømmehaller. 

K4 har ligeledes ét læringsår, hvor 

der trænes 3 gange om ugen. K4-

svømmerne deltager i flere udenbys 

stævner henover en sæson. 

Undervisningen for begge hold er 

præget af tekniske detaljer, hvor 

legen ikke glemmes.

Træningen tager udgangspunkt i 

Dansk Idrætsforbunds Alders-

relaterede Træningskoncept (ATK).

På K5 og K4 introduceres 

svømmerne for første gang til 

træningslejre.
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PARASPORT

KVIK GÅR FORREST 

FOR BØRN OG UNGE 

MED HANDICAP

KVIK har i samarbejde med Para-

sport Danmark etableret Rising Stars, 

som er svømning for børn i alderen 7-

15 år fra hele Sjælland, der lever med 

et handicap. KVIK afsætter ekstra 

træningsressourcer til Rising Stars, 

og Parasport Danmark roser KVIK’s 

trænere, som på fornemmeste vis, 

forstår svømmernes særlige behov. 

Trænerne er ”hands-on”, dvs. 

instruktioner for de yngste para-

svømmere foregår aktivt i vandet.

Når svømmeren er klar til at træne 

mere, hjælper KVIK og Parasport

Danmark dem med at finde et lokalt 

svømmehold, hvor de kan deltage i 

træningen med klubbens øvrige 

konkurrencesvømmere. 

På KVIK’s K1- og Elitehold svømmer 

Maria Kjer Rasmussen og Alexander 

Hillhouse. 

Alexander er en af verdens 

allerbedste juniorsvømmere med et 

udviklingshandicap. Han vandt 2 

medaljer ved VM i 2022 og drømmer 

om at præstere på parasportens

største scene: De Paralympiske Lege 

i Paris i 2024.



2 årlige træningslejre i ind- og udland er vigtige elementer i forberedelsen til 

regionale og nationale mesterskaber. I 2022 er destinationerne for K3, K2, K1 og 

Elite bl.a. Faaborg, Herning, Aalborg, Barcelona, Malaga og Sydafrika. 

KVIK’s sponsorer bidrager bl.a. til reducering af svømmernes egenbetaling, og 

dermed kan KVIK fastholde de svømmere, der ellers ville gå glip af træningslejre, 

eller helt stoppe i konkurrenceafdelingen, af økonomiske årsager.



SPONSORPAKKER 

MED VÆRDIFULD 

EKSPONERING

Eksponeringen af hoved- og 

holdsponsorer inkluderer banner-

skiltning i storformat på KVIK’s 

stævnelokation, Kastrup Svømmehal.

Udover den daglige borgertrafik i 

svømmehallens offentlige åbningstid, 

er hallens to bassiner desuden 

omdrejningspunkt for de fleste 

svømme- og vandpoloundervisninger 

i Tårnby Kommune.

Derudover er Kastrup Svømmehal 

vært for en række af KVIK’s 

velkendte svømmestævner, der hvert 

år samler omkring 2.000 deltagere fra 

op mod 15 lande til bl.a.

• Copenhagen Masters

• KVIK Para-stævne

• KVIK Open

• KVIK Klubmesterskab

• KVIK Børne- og Årgangs Cup

• KVIK Kidz Cup
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SPONSORPAKKER FRA 

DKK 500-10.000,-

PR. MÅNED

Hold-

sponsor

Hold-

sponsor
Hovedsponsor

Hold-

sponsor

Hold-

sponsor

Hold-

sponsor

Hold-

sponsor

Når erhvervslivet på Amager støtter 

KVIK, så støtter KVIK's medlemmer 

det lokale erhvervsliv.

Svømmeklubben KVIK Kastrup er 

Amagers største idrætsklub, og vi kan 

derfor gennem kommercielle 

partnerskaber tilbyde vores 

sponsorer ekstraordinær branding og 

effekt.

Driver du lokal forretning og ønsker 

du flere og loyale kunder, eller har du 

personaleansvar for en lokal 

arbejdsplads, der løbende har brug 

for at ramme lokalt med et 

rekrutteringsbudskab, så skal du blot 

vælge én af nedenstående sponsor-

pakker:

1) Hovedsponsor

2) Holdsponsor

a) Elite

b) K1

c) K2

d) K3

e) K4

f) K5

3) Stor lokal-sponsor

4) Lille lokal-sponsor



HOVEDSPONSOR

Pris pr. måned: DKK 10.000,00

Pris ved 12 mdr. forudbetaling: DKK 100.000,00

• Unikt logotryk på alle 

konkurrenceholds klubtrøjer.

• Stort logo-skilt i Kastrup 

Svømmehal og på Sponsorvæg.

• Stort logo på stævne- og 

sponsorbanner ved KVIK’s 

stævner.

• Logo på KVIK-rollup eller 

beachflag, der medbringes af alle 

hold til eksterne stævner og 

mesterskaber.

• Stort logo på kvikkastrup.dk

• Fotomateriale af konkurrence-

holdene til fri brug i egen reklame 

og hjemmeside.

• Navnesponsor og mulighed for 

stand på ét årligt KVIK-stævne 

(firmanavn indgår i stævnenavnet).

• Velkomstopslag på KVIK’s 

Facebook- og Instagram-sider

• 4 årlige annoncer med 

specialtilbud, stillingsannoncering 

eller alm. branding på KVIK’s 

Facebook- og Instagram-sider 

• Uddeling af handouts/flyers eller 

lignende til KVIK’s stævner. 

• Titel som KVIK Hovedsponsor og 

tilladelse til at anvende KVIK’s 

logo på egen hjemmeside og 

sociale mediekanaler.
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Som holdsponsor betaler du bl.a. 

t-shirts, mesterskabstrøjer og hætte-

trøjer til et eller flere af klubbens hold. 

Beklædningen er forudbestemt, og 

udover KVIK-logo og svømmerens 

navn, bliver holdsponsorens logo 

påtrykt. 

Til holdsponsoratet følger desuden:

• Mellem logo-skilt i Kastrup 

Svømmehal og på Sponsorvæg.

• Mellem logo på stævne- og 

sponsorbanner ved KVIK’s 

stævner.

• Mellem logo på kvikkastrup.dk

• Fotomateriale af konkurrence-

holdene til fri brug i egen reklame 

og hjemmeside.

• Velkomstopslag på KVIK’s 

Facebook- og Instagram-sider

• 2 årlige annoncer med 

specialtilbud, stillingsannoncering 

eller alm. branding på KVIK’s 

Facebook- og Instagram-sider 

• Titel som KVIK Holdsponsor og 

tilladelse til at anvende KVIK’s 

logo på egen hjemmeside og 

sociale mediekanaler.

• Option: Navnesponsor og 

mulighed for stand på et KVIK-

stævne (firmanavn indgår i 

stævnenavnet) inkl. uddeling af 

handouts/flyers eller lignende 

aktivering. Pris: DKK 10.000,00

HOLDSPONSOR

Pris pr. måned: DKK 5.000,00

Pris ved 12 mdr. forudbetaling: DKK 50.000,00
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LOKAL-SPONSOR

STOR:

Pris pr. måned: DKK 1.000,00

Pris ved 12 mdr. forudbetaling: DKK 10.000,00

LILLE:

Pris pr. måned: DKK 500,00

Pris ved 12 mdr. forudbetaling: DKK 5.000,00

Som stor eller lille lokal-sponsor 

støtter du bredden af KVIK Kastrups 

konkurrencesvømmere. Samtidig har 

du mulighed for at betale sponsoratet 

delvist ved sponsering af materialer 

eller præmier til KVIK’s stævner og 

øvrige arrangementer.

Med sponsoratet følger:

• Lille logo-skilt på Sponsorvæg.

• Lille logo på stævne- og 

sponsorbanner ved KVIK’s 

stævner.

• Lille logo på kvikkastrup.dk

• Fotomateriale af konkurrence-

holdene til fri brug i egen reklame 

og hjemmeside.

• Velkomstopslag på KVIK’s 

Facebook- og Instagram-sider

• Titel som KVIK Lokalsponsor og 

tilladelse til at anvende KVIK’s 

logo på egen hjemmeside og 

sociale mediekanaler.

• Stor lokalsponsor: 1 årlig annonce 

med specialtilbud, stillings-

annoncering eller alm. branding på 

KVIK’s Facebook- og Instagram-

sider.

• Option: Navnesponsor og 

mulighed for stand på et KVIK-

stævne (firmanavn indgår i 

stævnenavnet) inkl. uddeling af 

handouts/flyers eller lignende 

aktivering. Pris: DKK 10.000,00



BETINGELSER

Alle priser er i DKK og opkræves pr. 

faktura ved sponsoratets indgåelse. 

Der tillægges ikke moms. 

Sponsorperioden følger 

svømmesæsonen og løber d. 1. 

august til d. 31. juli – eller efter 

nærmere aftale. 

Sponsorer vil modtage information og 

evt. tilbud om gentegning inden 

sponsorperioden udløber. 

Der må beregnes produktionstid på 

skilte og grafikimplementering, 

således at ikke alt er klar fra 

sponsoratets første dag. 

Logoer og andet grafik skal leveres i 

en høj opløsning som vektoriseret fil 

inkluderende farveangivelser. 

Ikke alle trykmuligheder inkluderer 

farver, i dette tilfælde vil logoet blive 

gengivet i s/h. 

Information om formater til website 

eller andet reklame i nyhedsbreve 

udleveres når sponsoratet tegnes. 

KVIK Kastrup er ikke ansvarlig for fejl 

i det materiale der indgår i 

nyhedsbreve, når det gengives 

korrekt i forhold til det af sponsoren 

fremsendte materiale. 

Uddeling af flyers til hjemmestævner 

skal altid aftales med klubben først, 

så det kan foregå så hensigts-

mæssigt som muligt.
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Svømmeklubben KVIK Kastrup

Røllikevej 4 · 2770 Kastrup

CVR 20583517

Telefon: +45 3252 1465

www.kvikkastrup.dk


