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Infoseddel 2b – særligt for hajer 

 
 
Kære svømmere og forældre på hajholdet, 
 
I inviteres hermed til at deltage i konkurrence-afdelingens Sponsorsvøm 
2018. 
 
Overordnet set er der to dele i et Sponsorsvøm; 1) Selve svømningen, 2) de 
forudgående Sponsorbesøg. 
 
Selve svømningen foregår lørdag d. 29. september. Her skal I blot følge den 
info der bliver sendt ud om denne dag, såsom mødetider osv. I vil figurere 
under C-holdet, såfremt I ønsker at deltage. Tilmelding foregår direkte til 
jeres træner. Det er vigtigt at I tilmelder jer, så vi er sikre på at få jer med i 
banefordelingen. Skulle der komme en tilmelding på dagen, så klarer vi den 
selvfølgelig alligevel. 
 
Om I ønsker at prøve kræfter med sponsorer er helt op til jer selv, der er 
intet krav fra klubben om deltagelse i dette førend man er at betragte som 
etableret svømmer på C-holdet. 
 
En mulighed for at komme i gang med sponsorer, er at besøge den 
nærmeste familie, og få dem til at give et beløb, og selvfølgelig udfylde en 
kontrakt som afleveres i postkassen. Så længe der er tale om den nærmeste 
familie kan I gå direkte dertil uden forbehold. 
Hvis der derimod er tale om familie lidt længere ude, bekendte, eller en 
erhvervsdrivende, så SKAL der spørges om lov først via webformularen som 
findes via nedenstående. Ellers kan vi ikke sikre, at der kun er 1 svømmer 
som besøger sponsorerne. 
 
Link til webformular: www.swimhsk.dk under K-afdeling -> Sponsorsvøm 
2018 -> ”Webformular til indtastning af forespørgsel om ny sponsor” 
 
Hvis I ønsker at prøve kræfter med sponsorer, så anbefaler vi på det 
kraftigste, at I læser Sponsorsvøm-mappen igennem inden det første 
sponsorbesøg. 
 
Hvis I har spørgsmål, så tøv ikke med at sende en mail til Sponsorsvøm-
udvalget: 

 
Mail: hsk.sponsorsvoem@gmail.com 

 
 
Med venlig hilsen Sponsorsvøm-udvalget 
 
Jesper Bæch, Elin Bonde, Jacob Arneskov 
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