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Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2015 
 

 

Sponsorstævnet afholdes lørdag den 19. september 2015 i Fløng Svømmehal, Byvej 24, 2640 

Hedehusene.  

 

 

Hvis du tidligere har deltaget ved sponsorstævnet kan du gå direkte til programmet. 

 

Moderklubberne i VAT CPH afholder én gang om året et stævne hvor de enkelte hold i klubberne, 

samt i VAT CPH svømmer så langt de kan på 1 time. Svømmerne fordeles på 6 baner og det er vigtigt 

at svømmeren har spist og drukket godt inden timen, samt at de har noget energi med til at indtage 

undervejs i svømningen. Ved hver bane sidder der en banetæller som noterer hvor langt hver svømmer 

svømmer på timen. 

 

Formålet med sponsorstævnet er at ”indsvømme” (indsamle) så mange penge som muligt til 

svømmeren ved at tegne sponsorkontrakter (se øvrige dokumenter) med firmaer, familie eller dem der 

har lyst til at støtte svømmeren. 

Efter timen udarbejder moderklubben et diplom (med billede) og en faktura (på det beløb som 

sponsoren skal indbetale) til sponsoren, som sendes med e-mail til sponsoren. Det er derfor vigtigt I får 

den korrekte e-mail adresse. Hvis I selv ønsker at udlevere diplom og faktura, så sørg for det fremgår 

tydeligt af sponsorkontrakten inkl. den mail der skal anvendes. 

Pengene kan efter indbetaling (indsættes på sponsorkonto i moderklubben) anvendes af svømmeren til 

betaling for træningslejre, tøj etc. Jo flere kontrakter den enkelte svømmer skaffer jo større indtægt! 

 

Når alle klubber og VAT CPH har svømmet afholdes sponsorfesten hvor alle svømmere, trænere, 

forældre, bedsteforældre, bestyrelser eller andre som ønsker at deltage er velkomne. Ved sponsorfesten 

serveres der mad (billet købes) og der kan købes drikkevarer til fornuftige penge.  

 

Der afholdes amerikansk lotteri gennem hele dagen og præmierne er de sponsorgaver som svømmerne 

får hos mulige sponsorer eller virksomheder som ønsker at støtte svømmeren og VAT CPH – få gerne 

familie, venner eller andre til at give gaver til sponsorstævnet. 

 

I løbet af aftenen hædres sæsonens danske mestre, EM, VM deltagere på behørigt vis. 

 

Håber I har lyst til at støtte op om arrangementet som er en fast tradition i VAT CPH. 
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PROGRAM: 
 

 

08.00-09.00 Gruppebillede + portrætbillede (Tag en rød VAT CPH trøje på) 

 

09.30-10.30 1. Sponsor Heat - GSK (ca. 35 svømmere) 

 

10.40-11.40 2. Sponsor Heat - STT(ca. 35 svømmere) 

 

11.50-12.50 3. Sponsor Heat - VI39 (ca. 40 svømmere) 

 

13.00-14.00 4. Sponsor Heat - VAT CPH Årgang  (ca. 22 svømmere) 

 

14.10-15.10 5. Sponsor Heat - VAT CPH Junior (ca. 26 svømmere) 

 

15.20-16.20 6. Sponsor Heat - VAT CPH Senior (ca. 28 svømmere) 

 

16.30-17.30 7. Sponsor Heat - MK31og AIF (ca. 25  + 10 svømmere) 

 

18.30-23.00 Sponsorfest for dig og hele familien – der kommer særskilt 

 invitation.  

 

Sponsorfesten afholdes i festsalen på Fløng Skole (lige ved siden 

af Fløng svømmehal) 
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1. Informationsbrev til sponsorerne ”Kære Sponsor” 

Brevet kan du aflevere, når du møder op hos din sponsor, eller den du håber på vil blive 

sponsor. Læs brevet, og find selv på hvad netop du vil sige. Få eventuelt dine forældre 

eller andre til at hjælpe dig med at forberede dig. 

  

 Du kan sige: 

 Hvem du er! 

 Hvad du vil! 

 Hvor vigtigt det er, at du får en kontrakt (ellers bliver træningslejrene 

for dyre)! 

 Hvad pengene skal bruges til (træningslejre og ture)! 

 Hvor god du er til at svømme! 

 Hvor mange år du har svømmet! 

 Hvor meget du træner! 

 Hvor mange meter du kan svømme på en time! 

 

 Sponsorer er velkomne til at komme til stævnet for at se, hvor flittig du er i vandet. 

 

Hvis sponsoren tilbyder dig gaver i stedet for penge, så sig endelig ”JA TAK”- gaverne 

kan bruges til lotterigevinster under sponsorstævnet.  

 

 

2. Kontrakter 

VIGTIGT: Kontrakten udfyldes med dine informationer, hold, navn osv. HUSK at få 

kontrakten underskrevet af sponsoren og sikre dig, at der står tydelig e-mail. 

Hvis din sponsor ikke har e-mail eller I aftaler du skal komme forbi med diplomet, så 

skriv egen e-mail adresse på og sørg for at printe og aflevere. Vi vil ikke fra MK31’s side 

have mulighed for at printe diplomer. 

 

Vær realistisk med de meter du kan svømme, så sponsoren ved besked om, hvad de kan 

forvente at du svømmer.   

 

Kontrakterne afleveres løbende, ved at sende dem til Kirsten på: 

 

khb@vatswim.dk 
 
Sidste øjebliks kontrakter afleveres i forbindelse med fotografering om morgenen 

den 19. september 2015.  

 

Reklamer og lignende, der skal sættes op i hallen, har sponsoren mulighed for at aflevere 

i svømmehallen, den 19. september 2015 mellem kl. 08.00-9.00 i sekretariatet. 
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