
 

Informationsbrev vedr. sponsorstævne 2016 
 
 
Sponsorstævnet afholdes lørdag den 17. september 2016 i Pilehaveskolens 
Svømmehal, Horsbred 197, 2625 Vallensbæk 
 
Moderklubberne i VAT CPH (MK31, AIF, STT, GSK og VI39) afholder én gang om året et stævne hvor de 
enkelte konkurrencehold i klubberne, samt i VAT CPH svømmer så langt de kan på 1 time.  
 
Formålet med sponsorstævnet er at ”indsvømme” (indsamle) så mange penge som muligt til 
svømmeren ved at tegne sponsorkontrakter med firmaer, familie eller dem der har lyst til at støtte 
svømmeren. 
 
Efter timen udarbejder moderklubben et diplom (med billede af svømmeren) og en faktura (på det 
beløb som sponsoren skal indbetale) til sponsoren, som bliver sent til sponsoren via e-mail. 
Når pengene er indbetalt bliver de sat ind på svømmerens sponsorkonto og kan anvendes af svømmeren 
til betaling for træningslejre, tøj etc. Jo flere sponsorer kan skaffe, jo flere penge kan du sætte ind på 
kontoen.  
Man er også meget velkommen til at deltage i sponsorsvøm, selvom man ikke har skaffet en sponsor.  
 
På de næste sider finder I den sponsorkontrakt I skal have underskrevet af sponsorerne, en tidsplan for 
dagen, så I kan se hvornår MK31 skal svømme samt en vejledning. Alle svømmere skal være i hallen 45 
minutter før de skal i vandet, da der skal tages et portrætfoto i hallen og svømmerne skal fordeles på 
baner. Der er også tænkt på aktiviteter til forældrene, da der skal tælles baner, så vi ved hvor langt der 
er svømmet ligesom der er nogle praktiske opgaver i og omkring bassinet f.eks. at passe cafeen og gøre 
klar til aftenens fest.  
 
Dagen sluttes af med en fest hvor alle svømmere, trænere, forældre, bedsteforældre, bestyrelser eller 
andre som ønsker at deltage er velkomne. Man skal købe billet inden festen via MK31s hjemmeside. Det 
er et element i festen, at alle VAT svømmere, som i den foregående sæson har vundet en guldmedalje 
ved DÅM eller DM, eller har været udtaget til landsholdet blive hædret.   
 
Der afholdes amerikansk lotteri gennem hele dagen og præmierne er de sponsorgaver som svømmerne 
får hos mulige sponsorer eller virksomheder som ønsker at støtte med en gave i stedet for penge – få 
gerne familie, venner eller andre til at give gaver til sponsorstævnet. De indsamlede penge fra det 
amerikanske lotteri går ubeskåret til VATCPH. Der vil også være en cafe i forbindelse med 
svømmenhallen, hvor man kan købe kaffe/the, vand og kage under stævnet.  

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

 
 
 
 
 
 



 
 

Program  
 
 
Sponsorstævnet afholdes lørdag den 17. september 2016 i Pilehaveskolens 
Svømmehal, Horsbred 197, 2625 Vallensbæk 
 
 

PROGRAM: 

 
09:00 - 10:00 1. Sponsor Heat – VI39 
 
10:10 - 11:10 2. Sponsor Heat - GSK  
  
11:20 - 12:20 3. Sponsor Heat – STT 
 
12:30 - 13:30 4. Sponsor Heat - AIF 
 
13:40 - 14:40 5. Sponsor Heat – VAT CPH Årgang  
  
14:50 - 15:50 6. Sponsor Heat – VAT CPH Junior 
 
16:00 - 17:00 7. Sponsor Heat - VAT CPH Elite    
 
17:10 - 18:10 8. Sponsor Heat – MK31 
 
18:40 - 23:00 Sponsorfest for dig og hele familien – der kommer  invitation senere.  
 
 Sponsorfesten afholdes i festsalen v/Pilehaveskolens Svømmehal (lige ved siden 

af svømmehallen) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vejledning – hvordan gør jeg når jeg skal finde en sponsor 
 
1. Du kan vælge at anvende 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. 
 

NB: Hvis sponsoren tilbyder dig gaver i stedet for penge, så sig endelig ”JA TAK”- gaverne kan bruges 
som lotterigevinster under/efter sponsorstævnet.  

 

2. Sponsorkontrakter 
VIGTIGT: Kontrakten udfyldes med dine informationer; hold, navn osv.  
HUSK at få kontrakten underskrevet af sponsoren og få sponsorens e-mail adresse, som skal bruges til 
sponsorbevis og opkrævning. 
 
Vær realistisk med de meter du kan svømme, så sponsoren ved besked om, hvad de kan forvente at du 
svømmer.   
 

Når du har fået underskrevet en sponsorkontrakt så scan den og sende den pr. e-mail til 
khb@vatswim.dk. Kontrakterne skal senest onsdag den 14. september 2016. 
Reklamer og lignende sponsormateriale, der skal sættes op i hallen, har sponsoren eller I mulighed 
for at aflevere i Pilehaveskolens svømmehal, Vallensbæk fra onsdag den 14.september til lørdag 
den 17. september 2016 mellem kl. 08.00-9.00 i sekretariatet. 

 
3. Hvilke sponsorer kan jeg spørge? 

Frem til 1. juli kan du spørge de sponsorere, som du havde sidste år (hvis du havde sådan en) samt 
familie og venner. Reglen er lavet for at sikre, at man har mulighed for at ”komme først” til de sponsorer 
man har haft før. 
 
Fra 1. juli til 17. september kan du spørge alle dem du kan komme i tanke om 

    

mailto:khb@vatswim.dk

