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Sponsorsvømmappe 

 
 

 

Vejledning & Regler 
 
 
 
Til konkurrencesvømmere og forældre. 
På de følgende sider er der en gennemgang af hele processen i forbindelse 
med Sponsorsvøm 2018. 
 
Alle svømmere på A-, B- og C-holdet i Holbæk Svømme Klub deltager i 
Sponsorsvøm lørdag d. 29. september, samt i alle forberedelser hertil 
(svømmerprofil, sponsorbesøg, etc.) 
 
Ved du allerede nu, at du stopper, eller er forhindret i at deltage på selve 
Sponsorsvøm-dagen lørdag d. 29. september, så ret venligst henvendelse til 
Sponsorsvøm-udvalget via mail snarest. 
 
Tidslinje 
Ret til ændringer forbeholdes til nedenstående. Info vil blive sendt ud via 
Klubmodul, via trænere, eller på anden måde. 
 

Dato Opgave 

10. og 11. maj Fotografering til Svømmerprofilbilleder. Begge 
dage i forbindelse med HYF. 

17. maj Svømmerprofil, deadline for indtastning 

30. maj (C-hold og 
hajer) 
7. juni (A-hold) 

Møde: Inspiration til Sponsorbesøg (A-hold 
mødepligt*) 

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 
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Sponsorsvøm-udvalget 
 
Sponsorsvøm-udvalget har som mål at skaffe flest muligt penge til K-afdelingen og K-
svømmere. 
Vi mener dette gøres bedst ved et professionelt setup, en løbende kontakt til sponsorerne, 
samt en god afvikling af selve Sponsorsvøm. 
Vi mener også, at jo bedre forhold du har til dine sponsorer, des større er chancen for at få 
et bidrag. Vi lægger et stort arbejde i at give dig de bedste muligheder for løbende at pleje 
dine sponsorer, vi håber derfor at du også vil tage dig tid til det. 
 
Sponsorsvøm-udvalget 2018 
Jesper Bæch 
Elin Bonde 
Jacob Arneskov 
 
Mail: hsk.sponsorsvoem@gmail.com 
 
Der må forventes varierende svartid både på mail og webformularer, det tilstræbes dog at 
svare inden for ca. 1 uge. I ferieperioder kan svartid dog være længere. 
 
Alt materiale og alle links kan findes på www.swimhsk.dk under K-afdeling – Sponsorsvøm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hsk.sponsorsvoem@gmail.com
http://www.swimhsk.dk/
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Bonus 
Der gives bonus i henhold til de af klubben angivne mål. Der kunne f.eks. være bonus for 
flest indtjente penge. Det er en forudsætning, at sponsorerne indbetaler beløbet, før der kan 
udbetales bonus. Bonus indbetales på svømmerkontoen, og kan anvendes på lige fod med 
øvrige beløb indsat på svømmerkonto. 
 
I 2018 er der følgende bonusmål: 
 

Indtjente kr. Klubbens andel Svømmers andel Udgifter 

Under 5.000 kr. 50 % 43 % 7 % 

5.000 kr. eller derover 50 % 46 % 4 % 

7.500 kr. eller derover 50 % 46,5 % 3,5 % 

10.000 kr. eller derover 50 % 47 % 3 % 

 
Jo højere beløb du indtjener, jo højere bliver din andel af det indtjente beløb. Klubbens andel 
er altid på 50 %, men man kan sige at klubben afholder en større del af udgifterne til 
Sponsorsvøm, mod til gengæld at få 50 % af et større indtjent beløb. 
 
Den opnåede bonus beregnes af det fulde indtjente beløb. Indtjener du f.eks. 13.000 kr., så 
er din andel altså 13.000 kr. x 47 % = 6.110 kr. 
 
Se også punktet Fordeling af sponsorbidrag og konsekvens ved overskredet deadline. 
Såfremt deadline overskrides – uden forudgående aftale med Sponsorsvøm-udvalget – så 
bortfalder muligheden for at opnå ovenstående bonus. 
 

Emneliste 
Emnelisten er oversigten med dine sponsorer og oplysninger om dem. Du skal besøge alle 
sponsorer på din emneliste. Det er dit ansvar at sørge for at rette evt. fejlagtige oplysninger 
og give Sponsorsvøm-udvalget oplysninger herom. Det kunne f.eks. være hvis firmaet er 
lukket eller har skiftet adresse. Der er oprettet en webformular, hvor eventuelle rettelser kan 
indtastes. Linket findes på www.swimhsk.dk . Muligheden for at rette oplysninger på dine 
eksisterende sponsorer (via webformularen) begynder samme dag som sponsorbesøg må 
starte, da du så har fået udleveret oversigten over dine eksisterende sponsorer. 
 

Folder 
Til sponsorbesøg skal du selv medbringe folderen der beskriver Sponsorsvøm. Det er vigtigt, 
at du husker folderen, da der ikke er sendes materiale ud med posten. 
Folderen bruger du til at støtte dig til når du forklarer om Sponsorsvøm, herefter afleverer du 
folderen til sponsoren. 
Får du ja til et sponsorat afleverer du naturligvis folderen; får du afslag kan du bede om at få 
lov til at aflevere folderen alligevel, måske det giver gevinst til næste år. 
(Se også punkterne Sponsorlogo på hjemmeside og Skattemæssigt fradrag) 
 
 
 
 
 
 

http://www.swimhsk.dk/
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Fordeling af sponsorbidrag og konsekvens ved overskredet deadline 
Sponsorbidraget bliver delt i tre dele: 

- Klubbens andel 
- Udgifter i forbindelse med Sponsorsvøm 
- Svømmerens andel. 

 
For at påskønne at kontrakter afleveres til tiden, samt at Svømmernavnet fremgår på 
kontrakterne, falder svømmerens andel, såfremt disse enkle regler ikke overholdes. 
 
Fordelingen af sponsorbidrag er defineret ved følgende:  
 

 Klub Udgifter Svømmer 

Kontrakt afleveret senest på datoen for deadline 50 % 7 % 43 % 

Kontrakt afleveret efter deadline, men før indsvøm starter 60 % 7 % 33 % 

Kontrakt afleveret uden svømmernavn 70 % 7 % 23 % 

Kontrakt afleveret efter Sponsorsvøm 70 % 7 % 23 % 

 

Forældrehjælp 
Sponsorsvøm kræver hjælp fra forældre, bl.a. til opsætning, rengøring, oprydning, speaker, 
banetællere osv. 
Der vil blive udsendt tilmelding, så man kan tilmelde sig opgaver og tidsrum. 
 

Kontrakt 
Det er dit ansvar at kontrakten er udfyldt korrekt. Tjek det altid igennem inden du siger 
farvel til sponsoren. Tilbyd også sponsoren, at de kan tage en kopi til dem selv. 
Læs kontrakten igennem inden du besøger den første sponsor, så du har styr på de felter 
der skal udfyldes og hvad de betyder. Er du i tvivl, så er alle felter forklaret i det følgende. 
Det anbefales at udfylde Svømmernavn på forhånd, mens du sidder derhjemme. De seneste 
år har vi hvert år modtaget 10-20 kontrakter uden Svømmernavn udfyldt, og så er det ikke 
sikkert det er dig, der får det beløb du har hentet hjem, da vi skal håndtere op i mod 500 
kontrakter, så uden Svømmernavn er risikoen for fejl større. Desuden skal du være 
opmærksom på at andelen af bidraget til dig er mindre hvis dit navn ikke fremgår af 
kontrakten. 
 
Kontrakterne skal afleveres i postkassen indenfor ved klubhus-indgangen. Hvis du har 
modtaget kontant betaling fra sponsor, eller en gave/gavekort, så afleverer du både kontrakt 
og penge/gave/gavekort i en lukket kuvert til din træner. 
 
Alle kontrakter skal afleveres med underskrift, også hvis der ikke gives beløb/gave. Dette 
skyldes, at vi dels ønsker at give sponsor et aktivt fravalg, og dels ønsker at give sponsor 
mulighed for at blive markeret som ”ønsker ikke besøg næste år” i vores database. Dette 
gælder et år frem. 
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Forklaring af felter på kontrakten. Numrene herunder passer med numrene på billedet af 
kontrakten. (Bemærk at det endelige layout på kontrakten kan fravige nedenstående) 
 

1. Svømmernavn: Skriv dit navn og efternavn her. 
2. Øre per svømmet meter: Antal øre som Sponsor vil give pr. meter. 
3. Evt. max beløb: Øvre grænse for øre per meter beløb kan angives her. Valgfrit felt. 
4. Fast beløb: Ønsker sponsor at give et fast beløb skrives det her. 
5. Gave: Sæt kryds her hvis sponsor giver en gave/gavekort. 
6. *Sponsorat på minimum 100 øre pr. svømmet meter (evt. max beløb minimum 2.000 

kr.) eller fast beløb på minimum 2.000 kr. giver mulighed for logo på Holbæk Svømme 
Klubs web-forside www.swimhsk.dk fra september til januar: Husk at oplyse din 
sponsor om denne mulighed. Især hvis de vil give lige under beløbsgrænserne kan det 
måske trække dem op. 

7. Af hensyn til Holbæk Svømme Klubs hovedsponsor, kan vi ikke tilbyde firmaer i den 
finansielle sektor muligheden for opsætning af roll-ups, beachflag, boder mm. på selve 
Sponsorsvøm-dagen. Alle andre sponsorydelser tilbydes på lige vilkår.: For at tilgodese 
vores hovedsponsor Sparekassen Sjælland, så udelukkes andre banker, 
pengeinstitutter osv. fra at stille op til Sponsorsvøm-dagen. F.eks. logo på hj.siden, 
oplæsning af navn samt annonce i Nordvestnyt tilbydes på samme vilkår som andre 
sponsorer. 
Er du i tvivl om din sponsor falder ind under kategorien ”firmaer i den finansielle 
sektor”, så ret henvendelse til Sponsorsvøm-udvalget. 

8. Mulighed for logo på web-forside ønskes IKKE benyttet, venligst ej kontakt sponsor: 
Sæt kryds her hvis sponsor giver over beløbsgrænserne for logo på hj.side, men ikke 
er interesseret i at få sit logo vist. 

9. Sponsor ønsker IKKE at blive nævnt i efterfølgende annonce i Nordvestnyt: Sæt kryds 
her hvis sponsor ønsker at være helt anonym. 

10. Ønsker IKKE at sponsorere i år: Siger din sponsor nej til et bidrag (og heller ikke giver 
gave) så sæt kryds her. Husk stadig at få underskrift. 

11. Ønsker IKKE at bliver kontaktet næste år: Ønsker sponsor ikke at få besøg næste år, 
så sæt kryds her. Så vil sponsor være spærret for besøg i et år, og vil først få besøg 
igen om 2 år. 

12. Firmanavn: Sponsors navn skrives her. Er det en privatperson, så skrives navn og 
efternavn her. 

13. Adresse: Sponsors adresse skrives her. 
14. E-mail: Sponsors email skrives her. Det kan være en god ide at skrive 

kontaktpersonens email frem for en generel firma-email der måske lander hos en 
person der ikke ved noget om Sponsorsvøm. Spørg sponsor hvilken email der er bedst 
at skrive på. Det er vigtigt, at den korrekte email bliver skrevet på, da regningen 
sendes ud på email via Holbæk Svømme Klubs administrationssystem. 

15. Kontaktnavn: Skriv navnet på ham/hende der underskriver sponsorkontrakten. 
16. Underskrift for sponsor: Sponsor skriver under her. Underskriften gør aftalen om 

sponsorat gyldig, så det er vigtigt. 
17. Firmastempel og dato: Evt. firmastempel kan sættes her. Dato skrives altid. 

 

http://www.swimhsk.dk/
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Meter-præmie 
Der uddeles præmier til den pige og den dreng der svømmer flest meter på sit hold. C-
holdene regnes som udgangspunkt som ét hold. Har to svømmere svømmet samme distance, 
finder Sponsorsvøm-udvalget en løsning. Afhængig af hvor mange præmier der er til 
uddeling, kan der også være præmier til top-3. 
 

Flest svømmede meter Pige Dreng 

A-hold Præmie Præmie 

B-hold Præmie Præmie 

C-hold Præmie Præmie 

 

Skattemæssigt fradrag 
”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.” Dette står i folderen, og du kan også nævne det for de firmaer du besøger, så 
de kan være opmærksomme på om denne mulighed også kunne gavne dem. 
 

Sponsorbesøg generelt 
Du må kun besøge sponsorer i det tidsrum der er defineret af Sponsorsvøm-udvalget, dvs. 
du må ikke besøge sponsorer før den angivne startdato, og du skal have besøgt og fået en 
kontrakt med fra alle sponsorer senest den sidste dag for aflevering af kontrakter. Du skal 
besøge alle sponsorer på din Emneliste, og have en kontrakt med retur, uanset om der 
tegnes sponsorat eller ej. 
Det anbefales at starte i god tid, da det ikke altid lykkes at få fat i den rette person i første 
forsøg. Husk også, at de erhvervsdrivende har deres job/firma som højeste prioritet, og kan 
være svære at få en aftale med. Prøv at få en aftale i stand, hvis du ikke kan træffe den 
rette person ved det første besøg. Spørg evt. om den du snakker med vil give folder og 
Svømmerprofil videre til rette vedkommende. Du skal dog ikke forvente at de husker det, så 
hav altid et ekstra eksemplar af både Svømmerprofil og folder med til næste besøg. 
 

Sponsorbesøg fremgangsmåde 
 
Ifør dig klubtøj, og et stort smil og godt humør. 
 
Medbring folder, Svømmerprofil og en kontrakt. Medbring også et program for Sponsorsvøm 
 
Havde du den samme sponsor sidste år, så kan de måske huske dig, eller de kan huske din 
hilsen efter stævnet eller forårshilsenen. 
Fortæl hvem du er, at du er konkurrencesvømmer i Holbæk Svømme Klub, og at du er her i 
forbindelse med årets Sponsorsvøm. Spørg evt. efter den kontaktperson der er angivet på 
Emnelisten. 
Forklar derefter om Sponsorsvøm ved hjælp af folderen. Forklar også om de ekstra 
muligheder der er for sponsoren; dem kan du læse om bagerst i folderen. 
Du kan bruge din Svømmerprofil til at fortælle lidt om dig selv. 
 

Udmønter dit besøg sig i en aftale om et sponsorat, så sørg for at hjælpe sponsor med at få 
udfyldt kontrakten korrekt, det er dit ansvar. 
Hvis sponsor ikke ønsker at give et bidrag, så sørg for at få en underskrift på at sponsor ikke 
ønsker at støtte i år. Kontrakten skal afleveres til Sponsorsvøm-udvalget uanset hvad. Forklar 
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evt. også om muligheden for at blive markeret som ”ønsker ikke besøg næste år” i Sponsor-
databasen. 
Selvom sponsoren ikke giver noget i år, er det vigtigt at efterlade et positivt indtryk. Måske 
det kan være med at til der er mere held næste år. Spørg om du må aflevere folderen og 
Svømmerprofilen selvom du får et afslag. 
 
Lad dig ikke slå ud, hvis du får nej fra én sponsor, men prøv optimistisk den næste sponsor 
på din emneliste. Om ikke andet så har du gjort et stort stykke arbejde i forhold til, at alle 
byens og omegnens firmaer bliver besøgt. 
 
HUSK, intet beløb er for lille. Gaver/gavekort er også velkomne. (se punktet Sponsorgaver) 
 
Alle sponsorer er velkomne til Sponsorsvøm, hvor der også vil være en let forplejning. Husk 
at invitere sponsoren og giv et program. 
 

Sponsorer 
Sponsorsvøm-udvalget har en database med alle svømmere og sponsorer fra senest afholdte 
Sponsorsvøm. Er en svømmer stoppet tildeler Sponsorsvøm-udvalget sponsorerne til en eller 
flere aktive svømmere. 
Ved udmeldelse af klubben, må en K-svømmer gerne ytre begrundet ønske om at 
sponsorrelationer overdrages til en anden svømmer. Sponsorsvøm-udvalget træffer dog altid 
den endelige beslutning ud fra en helhedsvurdering, hvor bl.a. relationer også vil indgå. 
 
Sponsorsvøm-udvalget har følgende klare holdning: 
Svømmeren skal ikke nødvendigvis have en tilknytning til en sponsor, før denne sponsor kan 
besøges. Det kan uden tvivl være en fordel at have en tilknytning, det er vi helt klar over. 
Men for at så mange af de lokale firmaer som muligt kan blive besøgt, så kan svømmerne 
ikke "nøjes" med at have sponsorer som de har en tilknytning til på forhånd. F.eks. er der 
hvert år svømmere som stopper; deres sponsorer plejer at blive fordelt ud til andre 
svømmere. 
Dog er vi også åbne for, at der kan være en god forklaring på, hvorfor en svømmer ikke 
måtte ønske at besøge en tildelt sponsor. I sådanne tilfælde bedes svømmeren sende en 
mail til Sponsorsvøm-udvalget, der herefter vil tage stilling til det enkelte tilfælde. 
 

Sponsorgaver 

Ønsker sponsor at give gaver eller gavekort i stedet for et beløb, så sig endelig ja til det. 
Husk at krydse det af på kontrakten. 
Som svømmer skal du dog være opmærksom på, at det ikke giver kompensation til 
svømmeren i forhold til at få et beløb på Svømmerkontoen. Årsagen er, at der ikke tilgår 
Holbæk Svømme Klub nogen værdig når en sponsor giver en gave. I 2017 fik vi ca. 10 gaver, 
som alle blev uddelt til svømmerne der havde svømmet længst på de enkelte hold. Så det 
bedste for dig personligt er naturligvis at få din sponsor til at give et beløb. 
Mht. gaver/gavekort fra en sponsor, som sponsor ønsker at øremærke til svømmeren: Hvis 
en sponsor ønsker at øremærke en gave til en svømmer, og kun ønsker at give denne ene 
gave, så må sponsoratet blive udenfor Sponsorsvøm-regi, da det ellers vil stride imod det 
som Sponsorsvøm egentlig er: Indsamling til Holbæk Svømme Klub. 
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Sponsorlogo på www.swimhsk.dk  
”Sponsorer med minimum 100 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.” 
Dette står i folderen, og du kan også nævne det for de firmaer du besøger. Giver sponsoren 
minimum 100 øre pr. meter uden max. beløb, eller minimum 2.000 kr. i fast beløb, så vil 
Sponsorsvøm-udvalget kontakte sponsoren per mail og aftale hvilket logo der skal sættes på 
forsiden af www.swimhsk.dk . 
Husk at gøre sponsor opmærksom på denne mulighed, især hvis sponsoren f.eks. foreslår at 
vil give 1.500 kr., så siger du naturligvis noget i stil med: ”For kun 500 kr. ekstra kan du få 
dit logo vist over 10.000 gange på svømmeklubbens hjemmeside.” 
 

Sponsorlogo på klubtøj (f.eks. klub t-shirt) 

Der må ikke påtrykkes logoer på klubtøjet. Klubtøjet skal være ens for alle svømmere; derfor 
kan den enkelte svømmer ikke få påtrykt logo fra en personlig sponsor. 
 

Sponsorsvøm-dagen 
Selve dagen for Sponsorsvøm vil forløbe som beskrevet nedenfor, dog forbeholdes ret til 
ændringer. Der vil blive udsendt et program med tidspunkter og detaljer. 
 
Opvarmning/indsvømning for alle hold. 
Åbningstale. 
Indmarch og præsentation af C-holdet. 
C-holdet svømmer i 30 minutter. 
Indmarch og præsentation af A- og B-holdet. 
A- og B-holdet svømmer i 45 minutter. 
 
På hver bane er der en eller flere banetællere. Banetælleren giver dig et nr. som du får 
skrevet på ryggen med sprittusch. Hver gang du har svømmet 50 meter bliver du noteret og 
til sidst bliver der talt sammen. 
 

Sponsorsvøm-regler 
 
Der fløjtes:  Start - Alle skal i vandet hurtigst muligt. 
 
Rød lampe tændes: 30 minutter før slut 
Grøn lampe tændes: 15 minutter før slut 
Gul lampe tændes: 10 minutter før slut 
Blå lampe tændes: 5 minutter før slut 
 
Der fløjtes højt og vedvarende: Slut 

- Stop op og hæng dig i banetovet, og afvent at banetælleren på din bane har noteret 
dig. 

- Når banetælleren har noteret alle svømmerne på banen, vil han/hun række 
tommelfingeren i vejret, og speakeren vil fortælle, at nu må svømmerne på denne 
bane forlade bassinet. 

 

Svømmerkonto 
Din andel af dine sponsorers bidrag bliver sat ind på din Svømmerkonto, når sponsor har 
indbetalt. Beløb på svømmerkontoen kan ikke udbetales kontant. 

http://www.swimhsk.dk/
http://www.swimhsk.dk/
http://www.swimhsk.dk/
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Så længe en K- svømmer er gyldigt medlem af klubben, dvs. har betalt kontingent, kan 
svømmeren råde over beløbet til de i forvejen af klubben, accepterede formål. Herefter 
tilfalder beløbet klubben. 
Såfremt en sponsor ikke indbetaler det aftalte beløb (jf. kontrakt), ydes der ingen andel på 
dette sponsorbeløb. HSK sender én påmindelse til sponsor, derefter er det op til dig at få 
beløbet hjem. Evt. bonus udbetales ikke, hvis bonus er opnået ved hjælp af ej indbetalte 
bidrag. 
 

Svømmerprofil 
Svømmerprofilen skal udfyldes via webformularen som der linkes til på via www.swimhsk.dk 
K-afdeling – Sponsorsvøm. 
Svømmerprofilen er skabt for, at vi som klub og du som svømmer, kan skille dig ud fra andre 
lokale klubber og atleter, der også spørger om sponsorater. 
Sponsorsvøm-udvalget sørger for det grafiske layout på profilen, du skal blot indtaste din 
tekst i webformularen. Det anbefales at gemme sine Svømmerprofiler fra år til år, så man 
ikke starter forfra hvert år. Alternativt kan Svømmerprofilen fra seneste Sponsorsvøm 
fremsendes på mail ved henvendelse til Sponsorsvøm-udvalg via mail. 
Får du et ja til et sponsorat afleverer du naturligvis et eksemplar af Svømmerprofilen. Får du 
et afslag ved dit besøg, så spørg om du må aflevere Svømmerprofilen alligevel. Det kan være 
det kan give en større mulighed næste år. 
 

Tak til Sponsor 
Du skal uddele en personlig takkehilsen til sponsoren som tak for bidraget til årets 
Sponsorsvøm. I 2017 var der et helt personligt takkekort med Svømmerbillede (samme 
billede som på din Svømmerprofil) samt angivelse af antal svømmede meter. Der skal 
desuden sættes en underskrift på takkehilsenen. Du har også mulighed for at skrive en lille 
hilsen på bagsiden. 
Sponsorsvøm-udvalget står for layout og tryk af takkekort. Bor dine sponsorer langt væk vil 
der være mulighed for at få kuverter og frimærker. I Sponsorsvøm-udvalget er vi overbeviste 
om at det er vigtigt at gøre opmærksom på Holbæk Svømme Klub og Sponsorsvøm gennem 
hele året, da sandsynligheden for at der bliver afsat penge til det dermed bør være større. 
Derudover er det med denne takkehilsen også muligt at få sagt tak for sponsoratet til sine 
sponsorer. 
 

Ønske om nye sponsorer 
Kommer du i tanke om andre sponsorer som du også gerne vil besøge, SKAL du ansøge via 
webformularen som der linkes til på hjemmesiden. Sponsorsvøm-udvalget vil herefter give 
dig besked via e-mail, om du må besøge sponsoren eller ej. Du må IKKE rette nogen form 
for kontakt til eller besøge sponsor før du har fået et ”ja” fra Sponsorsvøm-udvalget. Kun på 
denne måde kan vi koordinere alles ønsker, og sørge for at kun én svømmer besøger den 
pågældende sponsor. 
Muligheden for at ønske nye sponsorer begynder samme dag som sponsorbesøg må starte, 
da du så har fået udleveret oversigten over dine eksisterende sponsorer. 
Besøger du en sponsor som allerede er tildelt en anden svømmer, så gælder følgende: 

- Det er suverænt Sponsorsvøm-udvalgets beslutning hvem og i hvilken grad et evt. 
sponsorbeløb skal tilfalde. 

- Sponsor tilhører fortsat den oprindelige svømmer; medmindre andet aftales af 
oprindelig svømmer, ny svømmer og Sponsorsvøm-udvalget i fællesskab, dog kan kun 
Sponsorsvøm-udvalget træffe den endelige beslutning. 

Ovenstående regler er trådt i kraft pr. 01-03-2016, og er godkendt af bestyrelsen. 

http://www.swimhsk.dk/

