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AGF 
SVØMNING

Sponsorevent 2023
• Baggrund og formål
• Kort fortalt 
• Tidsplan 
• Økonomi 
• Sponsorer
• Forældreopgaver 
• Før vi besøger…
• Inspiration
• Materialer
• Spørgsmål
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KLUBBENS 
ARBEJDE

Stærke fællesskaber i et 
inspirerende og ambitiøst miljø

KLUBMILJØ ORGANISATION
SPORTSLIGE 
AMBITIONER

ØKONOMI FACILITETER

Baggrund
• Dyrt at være konkurrencesvømmer.
• Forholdsvis nem måde at skaffe penge på.
• Kræver forholdsvis få ressourcer fra klubben, da alle skal hjælpe til.
• 140 konkurrencesvømmere x 500 kr. = 70.000 kr.
• Erfaring:
• AGF Svømning 2022: ca. 50.000 kr.
• Odder: 120.000 kr. – alt til klubben (fordelt på 40 svømmere)
• Horsens: 400.000 kr. – 50% til svømmerne (fordelt på 50 

svømmere)
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Formål
• 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.
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Tidsplan

Økonomi
• 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.
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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.

Sponsorernes udbytte
• Alt efter beløbets størrelse:
• Personligt takkebrev fra svømmeren
• Firmanavn i takkeannonce på Facebook (min. 300 kr.)
• Firmanavn på hjemmeside
• Mulighed for markedsføring til Sponsorevent
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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

Før vi besøger sponsorerne 
• Læs materialet grundigt igennem, så 

I ved hvad det handler om, og kan 
svare på virksomhedens spørgsmål.

• Send gerne en mail til virksomheden 
inden besøget. Ofte kan det hele 
ordnes over mail.
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Inspiration

Inspiration
• Sæt et realistisk mål, så du og dit barn ikke mister motivationen undervejs. Et godt bud kunne være 

500 kr.

• Tænk over, hvem du kender i din familie, din omgangskreds, dér hvor du bor eller i dit øvrige netværk, 

som har adgang til at tage beslutninger vedr. sponsorater. Det kan være din lokale købmand, din 

bankrådgiver, en leverandør til din arbejdsplads

• Lav en personlig og kort beskrivelse af dit barns forhold til svømning, sammen med dit barn, f.eks: "Hej 

Sponsor. Jeg hedder Lise og er x år. Når jeg ikke går i skole, svømmer jeg for AGF Svømning i Aarhus. 

Svømning gør mig glad, når jeg svømmer stærkt og glad når jeg er sammen med mine 

svømmekammerater. Vi skal holde et sponsorstævne d. 27.01. 2023 og jeg ville blive meget glad, hvis I 

kunne tænke jer at sponsere mig med 100 kr., så svømmer jeg nemlig xxx meter for jer. Venlig hilsen 

Lise - efternavn, email og evt. forældres mobilnr.”

• Find et fint billede af dit barn i AGF outfit 

• Hvis dit barn er over 12 år og har en mailkonto er det klart mest virkningsfuldt, hvis barnet selv 

henvender sig til potentielle sponsorer. Oplagt med en mail/tekst, som I har skrevet sammen og som 

barnet så sender afsted. Hjælp barnet med at følge op, dvs. enten rykke for svar på en pæn og høflig 

måde og/eller svare pænt og høfligt på de svar der kommer.
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Materialer
https://agf-swimteam.dk/

• Findes på hjemmesiden under 
”Konkurrencesvømning” og 
”Sponsorevent”

• Forventes færdig i weekenden.
• Printes og ligger klar mandag.

TAK FOR 
DIN TID!

KONTAKT

AGF Svømning

www.agf-svomning.dk

sportschef@agf-svomning.dk

agf_svomning
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