
 

 

INVITATION til sponsorsvøm – 12. marts 2022 
 
SÅ ER DER IKKE LANG TID til årets sponsorsvøm, og hvis vi skal nå at finde sponsorer, så skal vi helst i 
gang nu.  
 
I år deltager Elite, K1, K2, K3, K4 og K5 – vi forventer, det bliver en god dag med masser af svømmere i 
vandet. Alle hold svømmer 1 time. 

Programmet for dagen ser således ud: 

09.30 Adgang til hallen og omklædning 
10.00 1. heat springer i vandet bane 1-3 
10.30 2. heat springer i vandet bane 4-5 
11.15-  
16.30 3.-10. heat svømmer 
  

 

Hvad er sponsorsvøm?  

Sponsorsvøm er en fast tilbagevendende begivenhed i KVIK, hvor alle svømmere i konkurrenceafdelingen 

svømmer i 1 time. I perioden op til Sponsorsvøm er svømmerne ude blandt lokale erhvervsdrivende, det 

gode netværk og sikkert også hos familien for at tegne sponsorkontrakter. En kontrakt kan lyde på et valg-

frit antal øre pr. svømmet meter, som svømmeren når på 1 times svømning, men det kan også være et fast 

beløb. Når startskuddet går på sponsorsvøm-dagen, så gælder det om at svømme længst muligt. Af det 

beløb svømmerne svømmer går halvdelen til konkurrenceafdelingen, mens den anden halvdel går til svøm-

meren og kan bruges som tilskud til træningslejr, stævnedeltagelse og køb af svømmeudstyr. Klubben for-

venter, at alle svømmere i konkurrenceafdelingen deltager denne dag.  

Bemærk: Kan man ikke deltage på dagen, skal man melde afbud til sin træner.  

Selvom man ikke deltager på selve dagen, skal man stadig indsamle sponsorer, og man aftaler med 

sin træner, hvornår man sponsor-svømmer i stedet.  

 

Hvad skal du gøre?  

• Print sponsorkontrakten, informationen om KVIK, og tag al materialet under armen og kom i gang med 

at finde sponsorer. Vær opmærksom på, at du frem til 25. februar 2022 alene må kontakte de sponso-

rer, du havde sidste år, mens det er i orden at starte ud med familie og venner allerede i dag. 

• Brug linket til sponsorsvøm hjemmesiden, klik her og indtast dine sponsorer – her kan du også uploade 

dine sponsorers logoer, hvis dine sponsorer vil være synlige på dagen. Det er herfra vi henter data til 

sponsorbogen.  

• På de næste sider finder du al den information du skal bruge til at indsamle sponsorer, indtastning af 

sponsorkontrakter, logoer samt gode tips til, hvad du skal gøre, når du leder efter sponsorer. 

• Absolut seneste indtastning af sponsoraftaler er fredag den 4. marts 2022, hvis dine sponsore-

res logo skal med på vores bannere. 
 

 

Bedste hilsner 

SPONSORSVØMUDVALGET - Anette, Flemming, Grith, Johnny og Karina.   

Kontakt os på: sponsorsvoem@kvikkastrup.dk   

http://www.svømstat.dk/sponsor/start.html?fbclid=IwAR1JwvUd94NSUieeNbnB0Ampe1AQozs9fWFwsLvZO833q5X_cYpPO9uCS1Y
mailto:sponsorsvoem@kvikkastrup.dk


 

 

Praktisk information til dig som svømmer 

• Du skal selv indtaste data om dine sponsorer på en hjemmeside, linket er her.  

• De informationer, du indtaster, er dem, der printes på sponsorbevis og faktura til din sponsor – så tjek 
hellere en ekstra gang, at de indtastede informationer er korrekte.  

• Du skal aflevere de fysiske kontrakter i den hvide postkasse på kontoret eller bare på kontoret.  

• Der udarbejdes en sponsorbog. Formålet med sponsorbogen er, at du kan give dine sponsorer reklame-
plads. Sponsorbogen indeholder svømmerens navn, billede og sponsornavne/logoer. Dit bidrag til spon-
sorbogen uploades elektronisk sammen med de øvrige data om dine sponsorer.  

• Til brug for sponsorbogen og til sponsorbevis, skal vi bruge et billede af alle svømmere. Fotografering 
vil som udgangspunkt finde sted inden selve dagen ifm. de enkelte hold-træninger (aftales nærmere 
med de enkelte trænere). Resterende fotos vil blive taget på dagen. 

• Til foto skal du medbringe KVIK polo. 
 

Deadlines 

• 25. feb: Du skal kontakte dine eksisterende sponsorer inden denne dato, for herefter er det også tilladt 

for alle andre at opsøge dine sponsorer.  
• 4. marts: Sponsorlogo skal være uploadet, hvis logo skal med på vores trykte bannere. 
• 11. marts: Sponsorkontrakter er indtastet og afleveret i papir. Ønsker du og dine sponsorer logoer i 

sponsorbogen skal de være uploadet på hjemmesiden til sponsorsvøm. De fysiske kontrakter kan afle-

veres løbende i vores postkasse inde på kontoret eller bare på kontoret. 
 
Forventninger til dig som svømmer 

Sponsorsvøm er en meget kritisk aktivitet for KVIK’s konkurrenceafdeling. En meget stor del af pengene, 

der svømmes ind til sponsorsvøm betaler startpenge, stævneomkostninger og træningslejre for svøm-

merne. Bestyrelsen har besluttet, at halvdelen af sponsorindtægterne tilfalder svømmeren via tilskud, 

som reserveres til svømmeren. Denne beslutning har en fantastisk effekt, ikke alene bliver der flere 

penge til den enkelte svømmer, men endnu vigtigere så har konkurrenceafdelingen de nødvendige 

midler til at kunne tilbyde den planlagte og udviklende aktivitetsplan, som allerede nu er lagt for 2022. 

Sponsorsvøm er derfor en fantastisk mulighed for dig til at komme ud og reklamere og ikke mindst få sam-

let penge ind til dig selv, din sport og din svømmeklub. Du får med dine sponsorater tilskud til at betale for 

udstyr, træningslejre mv., og KVIK får penge, som gør det muligt for dig som svømmer at deltage i stævner, 

mesterskaber, træningslejre mv. med mindst mulig egenbetaling.  

Stopper man med at svømme i KVIK, tilfalder tilskuddet klubben. 

 

Vi har en forventning om, at du i forbindelse med sponsorsvøm gør en stor indsats for at samle så mange 

sponsorer og penge ind som muligt. Svømmer du på klubbens Elite, K1, K2, K3 eller K4 forventer vi, at din 

indsats kan måles i: 
 

• Elite og K1; 5 kontrakter eller 4.000 kr. eller mere 

• K2; 3 kontrakter eller 2.500 kr. eller mere 

• K3; 2 kontrakter eller 1.500 kr. eller mere 

• K4; 1 kontrakter eller 750 kr. eller mere 

 
Klubbens ledelse vil efter sponsorsvøm og sæson 2021/22 følge op på, om svømmeren og dennes familie 

understøtter og bidrager til klubbens aktiviteter.  

http://www.svømstat.dk/sponsor/start.html?fbclid=IwAR1JwvUd94NSUieeNbnB0Ampe1AQozs9fWFwsLvZO833q5X_cYpPO9uCS1Y


 

 

TIPS til at finde sponsorer 

 

Havde du en sponsor sidste år? 

Ved tidligere års sponsorsvøm har vores svømmere flere steder oplevet at blive afvist, fordi der var alt for 

mange svømmere inde hos de samme virksomheder. Flere steder betød det desværre, at sponsorerne 

valgte slet ikke at støtte svømmerne, selvom de tidligere havde sponseret svømmere. For at beskytte dig 

og dine sponsorer, er det for sponsorsvøm 2022 besluttet, at svømmerne har frem til 25. februar til at be-

søge de sponsorer, de havde sidste år. Herefter kan du frit besøge mulige sponsorer med undtagelse af 

vores klub-sponsorer.  

Uanset tidsrum kan du IKKE opsøge klubbens sponsorer, medmindre du sidste år var sponseret af en af 

klubbens sponsorer. Klubbens sponsorer fremgår af sponsorvæggen ved indgangen til Den Klorfri. 

 

Hvordan får du indgået sponsoraftaler? 

Du kan tage kontakt til virksomheder, forretninger, familie og venner. Du tager brochuren om KVIK og kon-

trakten med og går ud til en mulig sponsor – tag evt. far eller mor med eller følges to og to. En god idé kan 

også være at forberede en lille præsentation af dig selv som svømmer: dit hold, hvor meget du træner – 

hvordan det går for dig – og hvad du håber for fremtiden. Grundet COVID-19 situationen er det også i or-

den, hvis du vælger at sende mails til tidligere sponsorer fremfor fysisk fremmøde. 

Hos virksomheden er det vigtigt, at du fortæller, hvad du hedder, og at du kommer fra Svømmeklubben 

KVIK angående sponsorsvømning. Du vil sikkert få at vide, at du skal tale med chefen eller en anden per-

son, der kan tage stilling til evt. sponsering. Når du får fat i vedkommende, må du begynde forfra med præ-

sentationen. 

Hvis chefen ikke har tid til at tale med dig ”nu”, så spørg, hvornår han/hun kan træffes, og vend tilbage se-

nere - lad brochuren og kontrakten blive hos firmaet, sådan at chefen i ro og mag kan se på det.  

Nu er det op til dig at sælge idéen til firmaet. Du skal fortælle, hvad sponsorsvøm er: 

• at det er et stævne, som klubben afholder den 12. marts 2022 i Kastrup Svømmehal 

• at det gælder om at svømme så langt som muligt på 1 time 

• at sponsor-betaling er pr. svømmet meter eller et fast aftalt beløb min. 200 kr. 

• at halvdelen af beløbet går til dig selv og din sport og den anden halvdel til svømmeklubben  

• at sponsoraftalen er reklame for firmaerne, og at beløbet, de sponserer, er fradragsberettiget for er-

hvervsvirksomheder 

• at sponsoren efter stævnet får et sponsorbevis med billedet af ”deres svømmer”, som kan hænges et 

synligt sted for firmaets kunder 

• at sponsoren nævnes i sponsorbogen 

• at sponsoren kan sende en e-mail med sit logo til dig, så du kan uploade et logo til din sponsorbog. 

Ydermere bliver der opstillet roll ups med alle sponsorlogoer. 

 



 

 

 

- Hvis du ikke synes, du er god til at forklare, hvad sponsorsvømning er, kan du nøjes med en præ-

sentation af dig selv og så aflevere brochuren til firmaet. Her står alt, hvad firmaet behøver at vide. 

- Hvis det bliver et ja, er du klar til at tegne kontrakt med firmaet. Så udfyldes kontrakten straks, (me-

get gerne med firmastempel, så får vi adressen). 

- Hvis sponsoren ønsker at betale med det samme, kan du godt modtage pengene og sige, at 

Sponsorudvalget vil fremsende en kvittering sammen med sponsorbeviset, der vil blive fremsendt 

slut juni måned. Pengene afleveres i en lukket kuvert sammen med sponsorkontrakten i Sponsor-

svøm 

- udvalgets hvide postkasse, der hænger i forrummet på kontoret – notér ’betalt’ på kontrakten. 

- Hvis firmaet siger nej, er dette selvfølgelig helt i orden. Husk at takke dem for at bruge deres tid.  

- Hvis de vil tænke lidt over, om de vil være sponsorer, må du aftale en tid med dem og så vende 

tilbage. Når du skal ud anden gang, er det en god idé at huske en ny brochure og en ny kontrakt; 

det kan være, at firmaet ikke kan finde deres. 

 

HELD OG LYKKE med sponsor-jagten! 

  



 

 

Link til hjemmesiden 

 http://www.svømstat.dk/sponsor/start.html?fbclid=IwAR1JwvUd94NSUieeN-

bnB0Ampe1AQozs9fWFwsLvZO833q5X_cYpPO9uCS1Y    

 

Vejledning til indtastning af sponsorer 

 

Opret bruger 

• Opret dig som bruger 

• Klik på Ny bruger 

• Side fremkommer, hvor du indtaster dit navn, e-mail adresse og det kodeord, som du vil bruge 

• Tryk på Registrer 

Hvordan logger jeg på? 

• Klik på Login-knappen 

• Indtast din ,e-mail adresse og kodeord 

• Side med oversigt over dine valgte svømmere fremkommer – 1. gang er den tom 

Tilføj svømmere 

• Klik på knappen Tilføj+ i øverste højre hjørne 

• Søgevindue fremkommer, hvor du enten kan scrolle gennem navnelisten eller søge navnet frem på 

den svømmer, som du skal registrere sponsorer for 

• Når du ser din svømmer, klikkes på navnet 

• Herefter kommer du tilbage til oversigten med dine valgte svømmere. 

Opret sponsorer 

• Klik på svømmerens navn → kommer ind på svømmerens egen side 

• Tryk på knappen Ny Sponsor → alle sponsorer kan nu registreres 

o vi skal bruge navn, adresse, e-mail, om sponsoren betaler et beløb pr. meter eller et fast 

beløb, og om sponsoren vil nævnes under stævnet. 

• Når sponsoren er indtastet, klik på Gem 

• Læg evt. sponsorens logo ind (ikke et krav) 

• Klik på Luk-knappen 

• Herefter fortsættes med at registrere den/de næste sponsor(er) 

Kan man rette, slette og oprette nye sponsorer? 

• Du kan altid logge på og oprette flere, tilrette eller slette dine sponsorer, så længe Sponsorsvøm 

kører. 

Jeg har glemt mit kodeord 

• Hvis du glemmer dit kodeord, kan du altid gå på hjemmesiden og klikke på Login-knappen, og 

trykke at du har glemt dit kodeord. Du får med det samme tilsendt en mail med dit kodeord. 

http://svømstat.dk/sponsor/start.html
http://svømstat.dk/sponsor/start.html
http://svømstat.dk/sponsor/start.html

