Praktiske oplysninger om sponsorsvømning

Formålet med sponsorsvømning:
Det overordnede formål med sponsorsvømningen er at tjene penge til driften af konkurrenceafdelingen,
samt at give de enkelte svømmere mulighed for at sætte penge ind på en personlig konto, så de kan
nedbringe udgifterne ved at være konkurrencesvømmer.

De indtjente beløb fordeles således, at klubben får 75% af beløbet – svømmeren får 25%. Svømmerens
optjente midler kan kun bruges til formål indenfor svømmeklubbens regi såsom deltagergebyr til stævner
og træningslejre og til indkøb af klubtøj. Hvis man udmeldes af konkurrenceafdelingen, tilfalder eventuelle
midler på den personlige konto Næstved Svømmeklub.
Før sponsorsvømningen:
Alle svømmere skaffer selv sine egne sponsorer. Det kan være familie, bekendte eller virksomheder, der
yder et bidrag. Man kan spørge lige hvem man har lyst til. Man kan dog komme ud for, at en sponsor
allerede har indgået aftale med én eller flere andre svømmere. Så siger man blot til vedkommende, at vi er
glade for, at virksomheden vil støtte NIF Svøm.

For at være sikker på at man har indgået en sponsoraftale, skal der udfærdiges en kontrakt. Kontrakten kan
hentes www.nifsvom.dk under punktet ”sponsorsvømning”. Sponsorerne har to muligheder for at
sponsorere. Enten giver de et fast beløb, eller også giver de et øre-beløb for hver meter, den sponsorerede
svømmer kan svømme i løbet af den time, sponsorsvømningen varer. Hvis man sponsorerer med et fast
beløb, kan der betales kontant. Det kontante beløb skal afleveres til sponsorudvalget sammen med
kontrakten.

I ugerne op til sponsorsvømningen vil sponsorudvalget være til stede i svømmehallen på udvalgte
tidspunkter (vil blive slået op på K afdelingens facebookside) for at tage imod kontrakter og for at svare på
spørgsmål. Det er vigtigt, at vi får kontrakterne i så god tid som muligt inden sponsorsvømningen, så vi har
mulighed for at have en opdateret sponsorliste klar på selve dagen.

Svømmerne vil også blive fotograferet. Billedet skal bruges på sponsorbeviset og kan efterfølgende købes.

Selve sponsorsvømningen:
Sponsorsvømningen går ud på at svømmerne skal svømme så langt som muligt på en time. Afhængig af
deres niveau kan de svømme et sted mellem 1,5 og 5 kilometer. En sådan energiudladning kræver en god
forberedelse. Det er derfor vigtigt, at svømmeren har spist rigtigt før løbet, og at de har mulighed for at
indtage føde og væske i forbindelse med løbet. Hver svømmer skal være repræsenteret af en voksen, der
kan bistå svømmeren og tælle baner. I løbet af svømningen vil de enkeltes sponsorer blive nævnt i
højtalerne, og man vil også have mulighed for at sætte reklameskilte og andet PR-materiale op i
svømmehallen.
Efter sponsorsvømningen:
Efter sponsorsvømningen vil alle sponsorer modtage et sponsorbevis og et girokort. Som noget nyt i år
bliver sponsorbevis og opkrævning, som udgangspunkt blive fremsendt via e-mail. Hvis sponsorerne har
betalt kontant, modtager de selvfølgelig blot et sponsorbevis. Der vil også komme en annonce i Ugeavisen,
hvor alle sponsorer bliver takket for hjælpen. Der er en del arbejde for sponsorudvalget i denne fase, så
man må forvente, at der går nogen tid, inden alt er sendt ud.
Hvis sponsoren ikke betaler regningen til tiden, får svømmeren besked om, at sponsoren ikke har betalt, og
at de forventede penge derfor ikke er på svømmerens konto. Svømmeren kan herefter vælge selv at tage
kontakt til sponsoren eller lade sagen ligge.

Ansvarlig for sponsorstævne:
Thomas Pedersen

tpprivat@stofanet.dk

61 54 60 76

Anders Lorentzen

lorentzenfamily@stofanet.dk

25 13 13 35

Hvis man har behov for at få afklaret spørgsmål om sponsorsvømningen, er man velkommen til at kontakte
ovennævnte.

