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Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2014 

 

Sponsorstævnet afholdes lørdag den 27. september 2014 i Fløng Svømmehal, Fløng byvej 24, 2640 

Hedehusene.  

 

PROGRAM: 

 

08.00-09.00 Udlevering af T-shirtsGruppebillede + portrætbillede – alle klubber 

 

09.30-10.30 1. Sponsor Heat    - AIF 

 

10.40-11.40 2. Sponsor Heat - GSK   

  

11.50-12.50 3. Sponsor Heat - STT 

 

13.00-14.00 4. Sponsor Heat  - VI39 

 

14.10-15.10 5. Sponsor Heat - VAT Talent 

 

15.20-16.20 6. Sponsor Heat - VAT Årgang 

 

16.30-17.30 7. Sponsor Heat  - VAT Elite 

 

17.40-18.40 8. Sponsor Heat - MK31 
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19.15-24.00 Sponsorfest for dig og hele familien i festlokalet ved Fløng svømmehal – der 

kommer en invitation.  

     

 

 

Til dette brev hører der forskellige vigtige papirer. De vil blive lagt på klubbens hjemmeside 

www.mk31.dk . Print selv det antal eksemplarer, du har brug for. 

 

Tilmeldingfristen er fredag d. 29. august 2014 via event på klubmodulet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Side 2 

 

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! 

http://www.mk31.dk/
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 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 eller du kan vælge selv at beholde gaven.  

 

2. Kontrakter 

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

underskrevet af sponsoren. 

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

svømmer.   

 

Kontrakterne skal udfyldes og afleveres løbende til din træner, senest onsdag den 11 september 2013. 

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

svømmehallen, den 14. september 2012 mellem kl. 08.00-9.00 i sekretariatet. 

 

3. Reglerne for sponsorstævnet kan du se på næste side. Læs dem grundigt sammen med din far eller mor 

- og overhold dem. Kort og godt bliver det billigere for netop dig at komme på træningslejr, hvis du 

svømmer mange penge ind til sponsorstævnet.  

 

 Men du får mere end penge 

1. Gruppebillede af dig og dine svømmekammerater. 

2. 1 stk. T-shirt som skal bæres ved fotograferingen. 

3. En sjov og uforglemmelig dag! 
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Side 3 

Regler for sponsorstævne lørdag den 14. september 2013 

MK31  

§ 1 De indsvømmede sponsorater går 100 pct. til den enkelte svømmer og sættes ind på dennes sponsorkonto. 

 

 

 Sponsormidlerne disponeres af svømmeren til nedbringelse af brugerbetaling til  

 Træningslejre 

 Stævner med brugerbetaling 

 Køb af klub tøj / tøj pakke og lignende med relation til svømning 

 

  

§ 2  Den personlige del af sponsorbeløbet kan ikke 

 overføres til andre svømmere 

 udbetales efter udmeldelse af klubben    

 

§ 3 Sponsoraternes størrelse opgøres på baggrund af de faktisk indbetalte sponsorater og ikke på baggrund af de 

indgåede kontrakter.  

 

§ 4 Sponsorer fra foregående sponsorstævne, må kun kontaktes af de svømmere, som havde dem det pågældende 

år.  

 

 

Med venlig hilsen 
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MK31, Sponsorudvalget 

 


