
 

 

Sponsorevent 2023 
Fredag d. 27. januar 

- Kom og hold en svømmefest med os! 
 

 
 

AGF Svømning har brug for din støtte   

Vi søger sponsorer, der vil medvirke til at støtte op om et stærkere, sjovere og sundere AGF 

Svømning og være med til at give svømmerne de optimale betingelser. 

Formålet med eventet er at samle penge ind til klubbens aktive konkurrencesvømmere gennem 

sponsorater. Pengene går udelukkende til aktiviteter i konkurrenceafdelingen, så som sociale 

arrangementer, træningslejre, invitationsstævner, og nationale og internationale mesterskaber.  

AGF Svømning er en stor idrætsforening i Aarhus, og har i kraft heraf et stort aktivitetsniveau. 

Svømmeklubben har ca. 1500 medlemmer og 140 konkurrencesvømmere.  

AGF Svømning er med helt fremme i dansk svømning, og blev ved seneste DM på Kortbane den 

næstbedste klub, målt på antal medaljer. Derudover har vi haft deltagere og medaljetagere til 

internationale og nationale mesterskaber i løbet af 2022. 

Med støtte fra vores sponsorer bliver det muligt fortsat at tilbyde attraktive træningslejre og 

stævneaktiviteter til alle vores konkurrencesvømmere til en pris hvor alle kan være med. 

  



 

 

Koncept       
Sponsoren bliver tilbudt en sponsoraftale med en svømmer forud for sponsorstævnet. 

Svømmeren repræsenterer herefter virksomheden under hele stævnet. 

Sponsoratet kan lyde på enten et fast beløb, eller man kan vælge at give et variabelt beløb, der er 

afhængig af, hvor mange meter svømmeren og svømmerens hold tilbagelægger. Vælger du at give 

0,50 kr. pr. svømmet meter, vil en svømmers hold, der svømmer 3000 meter, blive sponsoreret 

med 1500 kr. fra din virksomhed. De bedste hold vil svømme ca. 6000 meter på en time.  

Stævnet svømmes som en holdkap, hvor den sponsorerede svømmer deltager med sine 

holdkammerater, og sammen forsøger at svømme så langt som muligt på en time. Støtter man 

med et variabelt beløb støtter man derfor den enkelte svømmer, men det er holdets samlede 

distance der afgør sponsoratets størrelse. 

  

Sponsoren får      
Først og fremmest går pengene til et godt formål, nemlig at støtte unge aktive atleter. Derudover 

får du som sponsor: 

• ...mulighed for at blive nævnt i takkeannonce på AGF Svømnings Facebook-side. Dette kræver et 

sponsorat på minimum 300 kr. 

• …mulighed for navn/logo på vores hjemmeside uanset sponsorbeløb.  

• ...et diplom med billede af den støttede svømmer, som tak for sponsoratet.  

• ...mulighed for uddeling af flyers eller anden reklame under stævnet. 

  

Tid og sted       
Sponsorstævnet afvikles fredag d. 27. januar kl. 16.30-17.30 på Aarhus Svømmestadion.  

Alle sponsorer inviteres til at nyde et glas vin, en kold øl eller sodavand og lidt snacks under 

eventet. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Så meget kræver det at være et svømmetalent! 

• 25 timers træning om ugen for klubbens bedste svømmere. 

• 6-10  stævner og 1-3 træningslejre om året. 

• De yngste konkurrencesvømmere er helt ned til 8 år gamle, og træner 3-6 timer om ugen. 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANGE TAK FOR STØTTEN! 
Henvendelse kan ske til: 

Mads Hjorth, AGF Svømning 
sportschef@agf-svomning.dk 

 

Jonas Gaur  

Dansk juniorrekordholder, 

dansk mester og semifinalist 

ved EM Junior 2022 

Danske mestre 4x100m HM 

Kasper Johnsen, Mikkel Thagaard 

Jakobsen, David Hjort, Christian Leo 

Frederiksen 

Kasper Johnsen  

Dansk mester 


