
  
      

 

Helsinge d. 2. december 2014 

Hej alle friske svømmere og forældre,    

 

Så nærmer tiden sig for det årlige sponsorstævne, som i år afholdes lørdag d. 10. januar 2015 i Helsinge 

Svømmehal med start kl. 14.30 

 

Formål 

Formålet med stævnet er, at skaffe så mange penge som muligt til Helsinge Svømmeklub, og deltagerne er 

alle svømmere i konkurrenceafdelingen – Talent, K2, K1 og Elite. 

Konkurrenceafdelingen råder over en del af pengene til f.eks. træningslejre og andre spændende aktiviteter 

for svømmeklubben – dette sker i samarbejde med klubbens bestyrelse.  

 

Indtægterne ved stævnet er en vigtig del af både konkurrenceafdelingens og svømmeklubbens økonomi, så 

det er vigtigt, at alle forsøger at skaffe sponsorer – det kan være familie, venner, bekendte og ikke mindst 

virksomheder, som har lyst til at bidrage. 

 

Sponsor 

Man kan sponsere på to måder: Enten med et fast beløb på f.eks. kr. 500,00 eller et beløb pr. svømmet meter 

for den svømmer, man sponserer, f.eks. 50 øre pr. m. 

 

Ved stævnet gælder det om, at svømme længst muligt på en time, og det bliver jo sjovest, hvis man har 

fundet nogle sponsorer, der betaler pr. meter – men alle beløb er velkomne.  

 

Som svømmer skal du gøre: 

 Har du en sponsor, du selv vil foreslå, skriv navn, by og evt. andet vigtigt for at kunne kontakte dem, på en 

mail og send den til henrik.jeppesen@bksv.com.   

 

Sponsorudvalget vil samle oplysningerne, opdatere listerne og herefter vil I modtage et brev, med en seddel 

på hver sponsor, ca. den 20. december.  Dine sponsorer skal du herefter besøge mellem den 20. december 

2014 og den 7. januar 2015. Hvis dine sponsorer ønsker at sponsere din svømning, skal de udfylde og 

underskrive seddelen. Nærmere information kommer sammen med brevet. 

 

Kommer du i tanker om flere sponsorer, du gerne vil kontakte så vær sikker på, at der ikke er andre der 

besøger den sponsor. Kontakt Henrik (40600582) med navnet på den nye sponsor og tjek med ham, om den 

sponsor er aktiveret.   

 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte sponsorudvalget ved Henrik Jeppesen på 

40600582. 

 

På forhånd tak, på svømmeklubbens vegne. 

 

 

God arbejdslyst. 

 

Sponsorudvalget 


