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Baggrund for Sponsorevent 

• Dyrt at være konkurrencesvømmer.

• Forholdsvis nem måde at skaffe penge på.

• Kræver forholdsvis få ressourcer fra klubben, da alle skal hjælpe til.

• 145 konkurrencesvømmere x 300 kr. = 43.500 kr.

• Erfaring fra andre klubber:
• Odder: 120.000 kr. – alt til klubben (fordelt på 40 svømmere)

• Horsens: 400.000 kr. – 50% til svømmerne (fordelt på 50 svømmere)



Formål med sponsorevent

• Skabe et bedre økonomisk fundament, så der kan ydes bedre tilskud 
til aktiviteter, stævner og træningslejre for klubbens 
konkurrencesvømmere.

• Give svømmere muligheden for selv at bidrage til klubbens økonomi 
gennem frivilligt arbejde.

• At udvikle svømmerne på andre områder end blot svømning. 

• Skabe et event, hvor hele klubben løfter i flok, for at give bedre 
forudsætninger for at skabe en fed svømmeklub.



Kort fortalt

• Svømmerne besøger sponsorer. Sponsorerne kan støtte med et fast 
beløb eller et variabelt beløb.

• Sponsorevent afvikles som et svømmestævne, hvor hvert 
konkurrencehold har en bane, og svømmer stævnet som en holdkap. 

• Det gælder om at svømme så langt som muligt på en time.

• De indsamlede penge fordeles, så 50% af det indsamlede går til 
holdet, mens 50% går til klubben (øremærkes k-afdelingen).

• Sponsoren får efterfølgende omtale ud fra beløbets størrelse.



Tidsplan for Sponsorevent



Økonomi for Sponsorevent

• Alle pengene øremærkes konkurrenceafdelingen.
• Det indsamlede fordeles 50% til det hold der har samlet pengene ind, mens 

50% går i klubkassen, men øremærkes konkurrenceafdelingen.
• Pengene til holdene bruges til at reducere brugerbetalingen til udvalgte 

events. De øremærkes hovedsageligt til sociale arrangementer, 
træningslejre/weekender og stævner, hvor kun holdet deltager.

• Pengene til klubkassen vil indgå i konkurrenceafdelingens budget, og 
bruges på at reducere brugerbetaling til mesterskaber, stævner og til 
indkøb af materialer. De bruges ikke til lønninger, da beløbet kan variere fra 
år til år, og derfor kan give udfordringer, hvis ikke vi får det forventede 
beløb ind.

• Sponsorerede gaver tilfalder klubben og kan bruges til Aarhus Open eller 
mulig tombola. Som udgangspunkt kan vi ikke bruge gaver til dette event.



Sponsorer

• Vi ønsker at søge sponsorater hos virksomheder, og som 
udgangspunkt ikke privatpersoner.
• Ofte vil bedsteforældre og onkler/tanter gerne støtte, men vi vil hellere at de 

støtter direkte til svømmerne, og ikke giver dem til os.

• Virksomhederne kan for 500 kr. ekstra købe en plads på en 
Challenger-bane ved siden af AGF 1, så de kan prøve at svømme om 
kap med disse. Dette krydses af på kontrakten.



Sponsorernes udbytte

• Alt efter beløbets størrelse:
• Personligt takkebrev fra svømmeren

• Firmanavn i takkeannonce på Facebook

• Firmanavn på hjemmeside

• Firmanavn i takkeannonce i Aarhus avis

• Mulighed for markedsføring til Sponsorevent

• Mulighed for markedsføring til Aarhus Open

• Firmanavn på udsendte mails ved opstart (1400 medlemmer)

• Løbssponsor ved Aarhus Open

• Firmanavn/log på roll-up til Aarhus Open



Før vi besøger sponsorerne

• Vi har lavet et skriv, hvor vi fortæller om AGF Svømning og hvorfor 
Sponsoreventet er vigtigt for os. Dette bedes man have læst igennem 
inden ma besøger sponsoren, så man kan fortælle om hvorfor de skal 
støtte netop dig og AGF Svømning.



Mulige tilføjelser

• Indsamling af sponsorønsker, som herefter fordeles mellem 
svømmerne. Dette sikre at virksomhederne kun besøges af en 
svømmer, og derfor ikke overdynges med henvendelser.
• Det har været vigtigt i mindre byer, men er det nødvendigt i Aarhus?

• Kan lave en fælles online liste, som man kan opdatere når man har 
besøgt en virksomhed eller fået et sponsorat fra en virksomhed.

• Butikkerne kan få et ”Jeg støtter AGF Svømning” badge til at klistre i 
vinduet. (250 stk. koster 1440 kr.).

• MobilePay mulighed for sponsorerne.



Forældreopgaver

• Hjælpe de mindste svømmere med kontakt til virksomheder

• Stille stole/borde op på dagen

• Eventuel speaker

• Tælle baner for holdene

• Tag holdbillede/personligt billede på dagen eller i dagene op til

• Tage action billeder på dagen

• Grafisk layout af takkebreve til virksomheder

• Grafisk layout af takkeannonce til Facebook/avis



Udviklingsmuligheder

• Firmanavn/logo på klubtøj

• Flerårige sponsorater

• Svømmer CV

• …?



Spørgsmål?


