
Velkommen

Klubaften

9. januar 2019



Sponsor-event
Torsdag den 25. april 2019

Kl. 17.00-20.00 i Insero Atrium

Sæt X i kalenderen allerede nu! 



Hvad er Sponsorevent – kort fortalt:

• K-svømmere/forældre indsender ønskede sponsoremner

• K-svømmere/forældre kontakter tildelte sponsoremner og 
fremsender sponsormateriale til dem

• Sponsorkontrakter indgås og registreres

• Sponsorindtægterne deles 50/50 mellem svømmer og klub

• Sponsorevent afsluttes 25/4 med foredrag og traktement for 
sponsorer, klubbens medlemmer og familie



Hvorfor afholder vi sponsor-event?

• Betydeligt tilskud til den enkelte svømmers svømmekonti 
(hjælp til at betale stævner og træningslejre)

•Meget vigtig indtægt for Horsens Svømmeklub

• Et event, der samler alle parter – og som giver motivation og 
noget at tænke over

• = Hjælp til selvhjælp!



Facts om Sponsorevent 2016-2018:

Over 1.000 virksomheder kontaktet

Har givet over 200 virksomheder som sponsorer

Ca. kr. 450.000,00 i sponsorindtægt pr. år

Ca. 65-70 K-svømmere har bidraget til ”sponsor-jagten”

Ca. 50 K-svømmere er lykkedes med at skaffe sponsorater 



TÆNK… hvilket resultat vi kan opnå,

hvis alle K-svømmere bidrager 



Konceptet:

Bl.a. kan nævnes:

- Flere billetter til 
foredrag
(Sølv -> Eksklusiv)

- Facebook 
annoncering
(Elite + Eksklusiv)

- Klippekort til 
event el. lign. 
(Eksklusiv)

Sponsorater fra BRONZE -> EKSKLUSIV (50/50)



Fan-aktier:

Lodtrækning om 
præmier/gavekort 
fra bl.a.: 

Fan-aktier a kr. 300,00 målrettet familie,
venner og bekendte (fordeles også 50/50)



Konceptet:

Ændringer:

- FANTASTISK tilbud fra grafiker Birgitte 
Fuglsbjerg – vi anbefaler, at alle 
mesterskabssvømmere benytter det

- Pris: kr. 150,00 (betales via mobile pay –
angiv svømmers navn + ”CV”))

- Indsend tekst og billede (OBS: Mange 
personfoto er taget ifm. Rema 1000 Cup)

Svømmer CV



Forventninger:

Vi tror på, at disse mål er realistiske:

Senior/Junior              kr. 8.000,00
Årgang A                      kr. 6.000,00
Årgang B                      kr. 4.000,00
Årgang C                      kr. 2.500,00



Sponsorevent-materiale

www.swimhorsens.dk -> Event -> Sponsor Event Info 2019

Findes på hjemmeside under event – vil være klar snarest 

Det første I skal gøre:

Find en liste over 10-15 mulige sponsorer pr. svømmer – og send dem 
til sponsorjagt@swimhorsens.dk senest 18/1 2019!!!!

Fra 25/1 er sponsoremnerne fordelt – og I kan tage kontakt!



Regler:

• Man tager først kontakt til sponsoremner, når der er ok fra 
sponsorudvalget

• Sponsorering af gaver tilfalder klubben

• Hovedregel er 50% til klub og 50% til svømmer - stopper man med at 
svømme, tilfalder et evt. restbeløb klubben (med mindre der er andre 
søskende i k-afdelingen; så overføres pengene til denne konto)



Quick-Guide & Vejledning

Brug Quick-Guide, hvis du har deltaget i ”Sponsor-jagten” tidligere

Læs og brug Vejledningen, hvis det er første gang, du deltager i 
”Sponsor-jagten”

Evt. spørgsmål sendes til sponsorjagt@swimhorsens.dk

Mulighed for ekstra vejledning/uddybning efter mødet.



VIGTIGE datoer

18. januar 2019 (senest): Indsend 10-15 sponsoremner (inkl. sponsorer fra sidst)

25. januar 2019: Tjek hvilke sponsoremner, du/I har fået tildelt

25. januar 2019 -> 25. marts 2019:

- Flere sponsoremner indsendes evt. + afvent tildeling

- Sponsorer kontaktes

- Sponsorater registreres

- Salg, registrering og betaling af fan-aktier

1. april 2019 (senest): Tilmeld dig og din familie til Sponsoreventen d. 25. april 2019

25. april 2019: Sponsorevent 2019 (for sponsorer, svømmere og nærmeste familie)



Sponsorevent d. 25. april 2019

Hvad sker der:

- Fyraftensmøde i ny Insero Atrium kl. 17-20.00

- Spændende oplæg om talent og motivation – og hvordan man kombinerer det!

- Let traktement til sponsorer, svømmere og familie (drikkevarer kan købes)

- Pris kr. 50,00 pr. person

VIGTIGT at I bakker op om arrangementet + brug det som intro/overskrift ifm
kontakt til sponsorer



Sponsorevent d. 25. april 2019

“Talent er godt. Men der skal også motivation til.”

Ulrik Wilbek:

Danmarks mest succesrige 
håndboldtræner – nogensinde! 

4 x guld, 4 x sølv og tre x bronze 
med de danske dame- og herre-
håndboldlandshold. I 2012 kåret 
som verdens bedste herretræner.

Foredragets titel: 
”Talent er godt. Men der skal også 
motivation til!



GOD sponsorjagt 


