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SPONSORSVØM 2017 
 

-Holbæk Svømme Klub- 
 

          LØRDAG D. 9. SEPTEMBER 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorer en svømmer… 

 



 

Sportschefens ord 

Sæsonen 2016/2017 har været den 

sportsligt bedste i Holbæk Svømme 

Klubs historie. Vi er avanceret 

overbevisende til 

holdmesterskabernes 2. Division – 

med point nok til at kunne være 

avanceret til 1. Division. Vi har vundet 

medaljer til både danske 

seniormesterskaber, 

juniormesterskaber og danske 

årgangsmesterskaber og på den 

internationale front var vi også helt 

med fremme med guld til nordiske og 

europæiske mesterskaber og med 

bronze til de olympiske lege – hvor vi i 

øvrigt havde to deltagere med. 

 

Fremtiden ser også lys ud: 

 

1) Der er en sportsby på vej med 

landets bedste svømmerammer til 

vores klub. Et langbanebassin med 

plads til dryland, et terapibassin og et 

træningsbassin med børneområde… og 

styrketræning i samme bygning. 

2) Vi har med ansættelse af Chris 

Christensen og Kristian Høj Nielsen 

fået skabt det fuldtidstrænerteam, der 

kan føre os hen mod sportsbyen på 

den helt optimale måde. 

3) Udviklingen af vores kommercielle 

satsning går planmæssigt med 

lancering af både vores Sports- og 

SundhedsAkademi i samarbejde med 

REMA1000 og vores TV-koncept i 

samarbejde med TV2 (der løber af 

stablen i oktober/december). 

Sæsonen 2017/2018 vil i høj grad stå i 

forberedelsernes tegn: 

 

- Forberedelsen til Sportsbyen 

både organisatorisk, økonomisk 

og sportsligt.  

- Forberedelsen af en øget 

kommerciel satsning med en 

kraftig udvidelse af specielt 

Sports- og SundhedsAkademiet. 

- Forberedelsen af et øget fokus 

på vores samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner og 

virksomheder i lokalområdet. 

 

Holbæk Svømme Klub bevæger sig støt 

og roligt hen imod at blive landets 

bedste svømmeklub. I den proces er 

det vigtigt med ambitioner blandt 

svømmere, trænere, ledere og de 

nationale og internationale 

virksomheder, der støtter os. Men det 

er i lige så høj grad vigtigt med 

ambitioner og stolthed i lokalområdet 

ift. vores projekt. Vi BLIVER de bedste 

– og vi glemmer ikke vores lokale 

forankring. Det er vores mål at sætte 

Holbæk på landkortet. Vi håber, hele 

Holbæk vil være med på rejsen! 

 

Med venlig hilsen 

Ricki Clausen 

Sportschef Holbæk Svømme Klub 

Mobil.nr.: 2625 2531 eller 

rc@swimhsk.dk

 



Sponsorsvøm generelt 

Sponsorsvøm – hvorfor? 
Fordi svømmerne på konkurrence-

holdene desværre ikke kan klare sig 

med talent og flid alene for at nå et 

højt sportsligt niveau. Udstyr som 

svømmefødder, plader etc. samt 

aktiviteter som træningslejre og 

stævnedeltagelse koster penge. 

Derfor har svømmerne på konkur-

renceniveau brug for at blive 

sponseret af jer; erhvervsdrivende 

samt private. 

Sponsorsvøm – hvordan? 
På 1-1½ time, alt efter svømmeniveau, 

svømmes der så mange meter som 

den enkelte svømmer kan nå. Under 

stævnet tælles de svømmede meter af 

kontrollanter. Sponsorer har 

naturligvis fri adgang til at overvære 

stævnet og se hvad der præsteres, 

ligesom Holbæk Svømme Klub vil byde 

på en let anretning i klubhuset. 

Sponsorsvøm – hvor langt? 
De mindste svømmere kan klare fra ca. 

1.400 meter, de bedste op til 7.500 

meter. 

Sponsoraftale – hvorfor? 
Fordi det er unge, målbevidste 

mennesker, der bruger en stor del af 

deres fritid, 5-20 timer ugentligt, på at 

blive rigtig gode svømmere. Samtidig 

bliver De som sponsor mere synlig i 

lokalsamfundet, dels ved navns 

nævnelse under selve stævnet og dels 

ved efterfølgende annonce i 

Nordvestnyt. Se desuden næste side 

omkring ekstra reklame. 

Sponsorpenge – hvordan? 
Ca. 14 dage efter stævnet vil De 

modtage en opkrævning via mail. 

Venligst vær opmærksom på at mailen 

kan gå i spam-mail. Hele det indsam-

lede beløb går ubeskåret til konkur-

rencesvømmernes aktiviteter. 

Holbæk Svømme Klub håber, at I 

vil tage godt imod vore svømmere. 

 

Med venlig hilsen 

Sponsorsvøm-udvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fradrag for Sponsorbidrag 

Jf. Ligningsloven § 8 kan erhvervsdrivende opnå fradrag for reklame og sponsorater, 

da alle sponsorer til Sponsorsvøm bliver nævnt ved stævnet samt bliver nævnt i 

avisannonce i Nordvestnyt. Desuden er der nedenstående mulighed for ekstra 

reklame. 

Få ekstra reklame for pengene 

Firmalogo på Holbæk Svømme Klubs web-forside i 4 måneder? 

Sponsorer med minimum 50 øre per meter eller minimum 2.000 kr. og bliv synlig på 

forsiden af www.swimhsk.dk fra september til januar, og få dit logo vist over 10.000 

gange. 

 

 

 

 

 

http://www.swimhsk.dk/

