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Infoseddel 2 – side 1 

 
 
Kære svømmere og forældre, 
 
Nu går det for alvor løs med Sponsorsvøm, da du fra d. 15. august må 
besøge dine sponsorer.  
 
På næste side følger en beskrivelse af de vigtigste opgaver lige nu. Der vil 
senere komme info om de næste opgaver. 
 
Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser Sponsorsvøm-mappen igennem 
inden du går på dit første besøg – også selvom du har prøvet det mange 
gange før. Der sker ændringer hvert år. 
 
Al information vil løbende blive lagt på www.swimhsk.dk under K-afdeling – 
Sponsorsvøm. 
 
 
Tidslinje 
Ret til ændringer forbeholdes til nedenstående. Info vil blive sendt ud via 
Klubmodul, sedler i dueslag, via trænere, eller på anden måde. 
 
 

Dato Opgave 

15. august Sponsorbesøg må begynde 

15. august Mulighed for at ønske nye sponsorer begynder, 
samt mulighed for at rette oplysninger på 
eksisterende sponsorer (webformularer) 

20. september (torsdag) Sidste frist for tilmelding til forældrehjælp 

27. september (torsdag) Sidste frist for aflevering af kontrakter 

29. september (lørdag) Sponsorsvøm 

Oktober 
(arrangeres af træner) 

Takkehilsen til sponsorer underskrives og 
uddeles personligt 

 
 

 

  

http://www.swimhsk.dk/
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Sponsorbesøg 
Fra d. 15. august må du besøge de sponsorer der er på din personlige emneliste. 
Du må KUN besøge de sponsorer der er på din emneliste. 
Bemærk reglerne på dette område, læs dem i Sponsorsvøm-mappen. 
 
Mulighed for at ønske nye sponsorer 
Ønsker du at besøge flere sponsorer end dem der er på din emneliste, så skal du 
rette kontakt til Sponsorsvøm-udvalget via webformularen. Muligheden for at ønske 
flere sponsorer begynder d. 15. august. 
På www.swimhsk.dk ligger der to lister med sponsorer. Den ene liste med 
sponsorer, der allerede er uddelt til svømmere på baggrund af Sponsorsvøm 2017. 
Den anden liste med sponsorer der har frabedt sig besøg i år. Tjek disse lister inden 
du retter henvendelse til Sponsorsvøm-udvalget, så sparer du både dig selv og os 
for meget arbejde. 
Selvom en sponsor ikke optræder på ovennævnte liste er der dog ingen garanti for 
at du får et ja; måske har en anden svømmer ønsket den før dig. Ret derfor altid 
henvendelse til Sponsorsvøm-udvalget via webformularen, før du foretager dig 
noget som helst. 
Bemærk reglerne på dette område, læs dem i Sponsorsvøm-mappen. 
Husk på, at Sponsorsvøm-udvalget er et frivilligt udvalg, så der kan gå lidt tid før 
der bliver svaret på mails og webformularer. 
 
Mulighed for at rette oplysninger på eksisterende sponsorer 
Opdager du en ukorrekt oplysning på din emneliste, så bedes du rette henvendelse 
til Sponsorsvøm-udvalget via webformularen, så vi kan få rettet fejlen i vores 
database. Det kunne f.eks. være hvis din sponsor har skiftet adresse eller du har 
fået en ny kontaktperson. 
Muligheden for at sende en rettelse via webformularen begynder 15. august. 
Husk på, at Sponsorsvøm-udvalget er et frivilligt udvalg, så der kan gå lidt tid før 
der bliver svaret på mails og webformularer. 
 
Sidste frist for tilmelding til forældrehjælp 
Du har fået udleveret en tilmeldingsseddel til forældrehjælp i forbindelse med 
Sponsorsvøm. Der er sidste frist for at aflevere denne seddel d. 20. september. 
Dette sikrer, at der er tid til at planlægge i god tid. 
 
Sidste frist for aflevering af kontrakter 
Sidste frist for aflevering af kontrakter er torsdag d. 29. september. Husk du skal 
besøge alle dine sponsorer på din emneliste, og have en kontrakt med retur fra alle 
dine sponsorer, også selvom de ikke giver noget bidrag. 
Bemærk reglerne på dette område, læs dem i Sponsorsvøm-mappen. 
 
Sponsorsvøm-dagen. 
Som tidligere meldt ud, så er datoen i år lørdag d. 29. september. Er du forhindret i 
at deltage denne dag, så giv os besked så hurtigt som muligt. 
Mere info om selve dagen kommer senere. 
 
Med venlig hilsen Sponsorsvøm-udvalget 
 
Jesper Bæch, Elin Bonde, Jacob Arneskov 

 

 

http://www.swimhsk.dk/

