
Sponsor i Grenaa Svømmeklub 

 

Som sponsor i Grenaa svømmeklub er man med til at støtte en vigtig og lokal forening.  

Som svømmeklub i en by med så meget strand og vand i området, er det afgørende med en 
velfungerende svømmeklub, hvor fortroligheden sikkerheden, i forhold til vand, kan opnås. 

Grenaa Svømmeklub består af en stor og god svømmeskole, hvor fokus er at lære børn at begå sig i 
vandet og på en sjov måde lære dem alle svømningens grundfærdigheder. 

Svømmeskolen danner naturligvis et godt fundament for vores konkurrence afdeling fyldt med 
dygtige talenter og konkurrence svømmere.  

Derudover tilbyder klubben hold for baby/gravide, voksen motionister og pensionister.  

Det er vigtigt for os at samarbejdet med vores sponsorer går begge veje. Støtten fra vores sponsorer 
gør det muligt for svømmeklubben at sikre fortsat uddannelse og udvikling af vores trænere. Ligesom 
det giver os mulighed for at indkøbe nødvendige hjælpemidler. Alt sammen med det formål at give 
klubbens medlemmer de bedst mulige vilkår. 

Grenaa Svømmeklub vil gerne invitere lokale virksomheder til samarbejde og tilbyder forskellige 
niveauer af eksponering. 

 

Klubbens venner (kr. 500,- pr. år) 

For dem, der ønsker at støtte klubben med et mindre bidrag. Primært henvendt til forældre, 
nuværende og tidligere medlemmer og andre, som har et ”blødt punkt” for svømmeklubben. 

 

Sølv Sponsor (kr. 3.000,- pr. år) 

Dette sponsorat er henvendt mindre virksomheder, som gerne vil støtte op om klubben. For et 
beskedent årligt beløb får man eksponering når konkurrenceafdelingen er til stævner. I form af logo 
på tøj og Beach-flag. Ligesom man bliver eksponeret med navn og logo på klubbens hjemmeside. 

 

Guld Sponsor (kr. 6.000,- pr. år) 

For virksomheder med lyst og mulighed for et lidt større engagement i Svømmeklubben. 
Eksponeringen er udvidet med en selvvalgt virksomhedsbeskrivelse på klubbens hjemmeside, samt 
eksponering med større logo på hjemmeside og tøj end Sølv Sponsorer. 

Endelig eksponeres Guld Sponsorer også i den Svømmebog som alle børn i Svømmeskolen modtager 
(p.t. mellem 100 og 150 børn). 

 

  



Hovedsponsor (kr. 15.000,- pr. år) 

At være Hovedsponsor i svømmeklubben forudsætter som udgangspunkt at virksomheden deler 
klubbens værdier i forhold til lokal forankring og interesse i lokalområdets beboer. 

Med hovedsponsoratet følger endnu tydeligere eksponering ved konkurrencer og i den daglige 
træning i form af eksponering til hver træning med logo på trænernes tøj, samt yderligere 
eksponering i den Svømmebog som alle børn i Svømmeskolen modtager.  

 

Madsponsor (Mad til 9 trænermøde og 4 bestyrelsesmøder) 

Som madsponsor i svømmeklubben, sørger man for aftensmad på klubbens træner- og 
bestyrelsesmøder. Svømmeklubben afholder trænermøder ca. 9 gange om året. Trænermøderne 
bruges til at evaluere træningen på de forskellige hold, samt forberede den næste periode. Der er 
tradition for at trænerne spiser sammen – for også at styrke de sociale sammenhold.   

Eksponeringen som madsponser, sker som logo/navn på klubbens hjemmeside, samt i form af logo 
på trænernes tøj og klubbens Beach-flag.  

 

Svømmebogs sponsor (kr. 1.000,- pr. år) 

Grenaa Svømmeklub ønsker at alle børn i svømmeskolen modtager en svømmebog. Og gerne en ny 
hvert år. Som svømmebogs sponsor medvirker man til at klubben er i stand til at forære bogen til 
mellem 100-150 børn – hvert år. 

Eksponeringen består af logo/navn på en særlig side i svømmebogen, hvor alle børnene opfordres til 
at besøge sponsoren for at få en gratis gave. Som sponsor er man derfor forpligtet til at uddele én 
gratis gave til de børn, der kommer forbi og viser deres svømmebog.  

Dette er en unik mulighed for at trække 100-150 familier ind ”i butikken”. Sponsoren bestemmer selv 
gavens karakter. Det kan være en drikkedunk, t-shirt, is, sodavand, en bog eller et spil eller noget helt 
andet.  

Herefter kan sponsoren ”krydse sig af” i svømmebogen, og dermed holde øje med at det samme 
barn ikke modtager mere end én gratis gave. 

 

 

 

 

 

 

 

Interesseret i at høre mere – så kontakt venligst: 

Daniel Llobel eller Gitte Akselsen 
formand@grenaasvoemmeklub.dk  kasseren@grenaasvoemmeklub.dk 

Tlf.: 309 89 309  Tlf.: 40 42 21 66 



 

 

Sponsor / Eksponering Klubbens 
Venner  

Svømmebogs 
Sponsor  

Mad 
Sponsor 

Sølv 
Sponsor 

Guld 
Sponsor 

Hoved 
Sponsor 

Promovering på hjemmeside       
- Logo/navn på hjemmesiden  

 
    

- Logo + beskrivelse på hjemmesiden       
       
Promovering på klubtøj 
(konkurrenceafdelingen)  

 
 

    

- Stort logo / navn på fronten        
- Stort navn på ryggen        

- Mindre navn på ryggen        

       
Promovering på trænertøj        

- Stort logo / navn på fronten        
- Logo/navn på ryggen    

    

       
Promovering på Beach-flag        

- Mindre logo på sponsorflag   
    

- Større logo på sponsorflag       

- Logo på klubflag       
       

Promovering i Svømmebogen       

- Logo på en side i Svømmebogen       

- Logo på forsiden af Svømmebogen       
- Logo på ”Gratis Gave Siden” i 

Svømmebogen 
      

Sponsorat pr. år 
(August  Juli) 

500,- 1.000,- 
Mad til 9 x 

trænermøder og  
4 x bestyrelsesmøder  

3.000,- 6.000,- 15.000,- 


