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Velkommen til FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB 

FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB – vores vision 
Vi favner alle uanset alder og tilbyder også hold til svømmere med særlige behov. I vores klub kan du i 
svømmeskolen lære at svømme, blive bedre eller svømme for motionens skyld. Du har også mulighed for at udvikle 
dit talent i konkurrenceafdelingen. På alle vores hold vil du blive mødt af dygtige, motiverende og engagerede 
trænere. 

 
FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB består af omtrent 70 konkurrencesvømmere fordelt på 4 hold, opdelt efter alder 
og niveau. Svømmerne er børn og unge i alderen 8 til 18 år, der træner fra 4,5 op til 13,5 time om ugen alt efter 
niveau. 

 

FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB - vores mål 
Målsætning Konkurrenceafdeling: 
Du kan blive svømmer i konkurrenceafdelingen, hvis du har udvist et talent, har lyst til at deltage i konkurrencer 
og drømmer om en dag at svømme blandt de bedste i Danmark. Vi har fokus på at udvikle talentet hos den enkelte 
svømmer og sikrer det gode kammeratskab på tværs af hold og årgang.  
 
Målsætning Svømmeskole: 
Hvis du er svømmer i vores svømmeskole er målet, at du bliver fortrolig med vand, opnår glæde ved svømning og 
udvikler dine svømmefærdigheder. 
 
Vi vil hele tiden udvikle vores måder at træne, talentudvikle og opbygge kammeratskaber på, så vi konstant ska- 
ber og opretholder en klubånd, der gør det muligt for vores svømmere at skabe resultater for sig selv og klub- 
ben. 

 

FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB – er bygget på et fundament 

Frederikssund Svømmeklub 
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FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB - har brug for din støtte 
Vi søger sponsorer, der vil medvirke til at støtte op om en klub der vil være i stand til at opnå målsætningerne 
og at udvikle svømmere og give dem de bedste rammer. 

 
Støtten går til træningslejre, træneruddannelser, svømmeudstyr, sociale arrangementer mm. Med den økono- 
misk støtte er det muligt at skabe de optimale rammer for børn og unge, der elsker at svømme. 

 

Sponsor – tilbud 
Følgende beskriver de tilbud FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB har til vores sponsorer med en samlet oversigt over priser på 
sponsorater og hvad de inkluderer. Virksomheder har mulighed for at trække sponsoratet fra i Skat. 

 
 Kilometer aktie Bronze Pakke Sølv Pakke Guld Pakke 
Logo og link på hjemmeside X X X X 

Eksponering på skærm  X X X 

Navn i avisannonce   X X 

Logo i avisannonce    X 

Speaker annoncering   X X 

Logo på sponsor tøj    X 

Facebook eksponering    X 

Tilkøb Svømmeskole T-shirt*  5000,- 5000,- 5000,- 

Guld ekstra hovedsponsor#   Lille Logo på tøj 
5000,00 

Front på T-shrits 
10000,- 

Pris 500,00 5000,- 8000,- 12000,- 

 
*Svømmeskolen består af ca. 100 svømmere som forlænger deres sæson frem til skolernes sommerferie. 
#Guld ekstra giver automatisk sponsor klubtrøjen med logo på front. 

 
Logo og link på hjemmeside: 
Sponsoren får logo og link på FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB’s hjemmeside i 12 måneder. 

 
Eksponering på skærm: 
Sponsorens logo præsenteres på skærm i hallen, skærmen er tændt, når svømmehallen er åben. 

 
Navn eller logo i avisannonce: 
Ved indrykning af annoncer i lokalavisen kommer logo med 

 
Speaker annoncering: 
Sponsorens navn bliver annonceret af vores speaker ved FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB’s lokalstævner, mini- 
mum 3 gange. 

 
Logo på T-shirt: 
Sponsoren får logo med på FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB-sponsor tøj, som produceres til alle FREDERIKS- 
SUND SVØMMEKLUB konkurrencesvømmere. 

 
Facebook eksponering: 
Klubben har 700 medlemmer og det anslås at 600 af dem ser klubbens opdateringer på Facebook. 

 
Spørgsmål og henvendelse om sponsorat 
For mere information om sponsormulighederne, kontakt: 
Jesper Grøndal, JG@rubaek.dk Mobil 24 97 51 52 
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Vejledning til indgåelse af sponsoraftaler 
Der er to formål med at skaffe sponsorer, dels at samle penge ind til klubben, dels at lære vores svømmere, at 
de også selv kan være med til at skaffe økonomi til klubbens mange aktiviteter og præge fremtiden. 

 
Svømmerne og deres forældre opfordres til at finde sponsorer blandt lokale erhvervsdrivende og private, aftale 
med dem hvor meget sponsoren vil støtte med og lave en kontrakt med sponsoren. 

 
Husk at sponsorindtægterne kommer alle svømmerne til gode, og der er rigtig mange udgifter ved at drive en 
konkurrenceafdeling og sponsoraftalerne er med til at nå vores målsætninger. 

 
Herunder findes information om, hvordan konceptet er sat sammen, og hvad den enkelte kan gøre for klubben 
og svømmerne. 

 
Sponsor-oversigt 
For at sikre at en sponsor kun spørges én gang, er det vigtig at tjekke vores fælles sponsorliste på 
www.frederikssundswim.dk eller sponsorudvalget. 

 
Sponsorlisten bruges til følgende: 
Tjekke om sponsoren er ledig eller reserveret. 
Marker/reserver de valgte sponsorer. 
Tilføje nye sponsorer og opdatere oplysninger på eksisterende. HUSK AT: skrive navn og mail på den person der 
her underskrevet. 
Indskrive indgåede sponsorater og oplysninger om sponsorpakker. 

Har du svært ved at finde sponsorer, har vi en liste med mulige sponsorer der kan vælges imellem. 

Spørg også i din familie og vennekreds, måske er der en her der har lyst til at lave en sponsorkontrakt. 
Selv om vi forsøger at undgå det, kan du godt komme ud for at kontakte sponsorer, der allerede er blevet kon- 
taktet af andre svømmere. I disse tilfælde må du bare beklage og efterfølgende opdatere sponsorlisten, så det 
ikke gentager sig for andre. 

 
Sponsorkontrakt: 
Når en sponsor er fundet, udfyldes en sponsorkontrakt. Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, den ene afleve- 
res til sponsoren sammen med siden: “FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB har brug for din støtte”, og den anden 
afleveres til FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB, efter at sponsorlisten er opdateret. Sponsorkontrakter skal afleve- 
res til sponsorudvalget så hurtigt som muligt. 

 
Indbetaling og overførelse: 
Alle sponsorbeløb skal indbetales umiddelbart efter aftalen er underskrevet dog senest 30 dage efter. Kontonum- 
mer er anført på sponsorkontrakten. HUSK at gøre sponsoren opmærksom på ved indbetaling, at anføre samme 
sponsornavn, som er skrevet på sponsorkontrakten. 
Alle beløb skal overføres elektronisk. 

 
Forventninger 
Forudsætningerne for at drive FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB inkluderer, at alle hjælper til med at samle penge 
ind til klubben. Vi ved, at det er svært at få sponsoraftaler i hus og viser det sig ikke muligt, men der er forsøgt, 
kan vi som frivillig drevet klub ikke forvente mere. 

 
Print selv følgende: 
Sponsorkontrakter og information om FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB “Velkommen til FREDERIKSSUND SVØM- 
MEKLUB” og “FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB har brug for din støtte”. 
Det hele kan downloades fra www.frederikssundswim.dk 

 
Spørgsmål: 
Skulle der opstå spørgsmål, kan du rette henvendelse til FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB’s sponsorudvalg på 
jg@rubaek.dk. 
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Sådan henvender du dig til en sponsor! 
Vi ved godt at det ikke er lige til at gå i gang med at kontakte virksomheder og sælge sponsorater, det kan være 
svært, hvis man ikke har prøvet det før. Der er nogle små tricks der kan gøre det lettere at nå målet. Vi kommer 
her med en nogle tips der kan hjælpe dig, som måske prøver sponsorsøgning for første gang. Derudover får du en 
guide du kan vælge at bruge når du tager kontakt til en mulig sponsor. 

 
Det skal ses som et forslag, ikke en facitliste, du er velkommen til at gøre det på den måde, du mener er bedst. 
Husk at gode relationer betyder alt. 

 
Den nemmeste måde at komme i gang på er, hvis du har en god relation eller anden god indgangsvinkel til en i 
virksomheden. Derfor er det en god idé at tjekke dit netværk, måske der er en familie-relation, en tidligere kolle- 
ga eller en nabo, som kan være behjælpelig med at tale positivt for at støtte FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB eller 
hjælpe med at finde den person, du skal henvende dig til i deres virksomhed. 

 
Den største fejl 
En typisk fejl at begå, når man søger sponsorater er, kun at fokusere på sagen og sig selv, i dette tilfælde FREDE- 
RIKSSUND SVØMMEKLUB. Det handler nemlig ikke om FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB, men derimod hvilken værdi 
virksomheden kan få ud af et sponsorat til FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB i form annoncering i aviser og website 
samt promovering i svømmehallen og på Facebook. 

 
Det er naturligvis vigtigt at informere om, hvor du kommer fra og hvad det drejer sig om. Kunsten er, at gøre det 
kort og præcist. Derefter handler det udelukkende om virksomheden og tydeliggørelsen af hvad virksomheden får 
ud af at sponsorere FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB. Så prøv at gøre en forskel fra alle de andre der er ude og jage 
sponsorater – sæt dig i virksomhedens sted. Spørg fx. ind til om de kender nogle der dyrker sport på konkur- 
renceplan eller et andet emne, der kan åbne for dialog. Forklar at vi oprigtigt gerne vil yde noget retur for deres 
sponsorat, så de oplever, at vi har dem i fokus. 

 
Brug fantasien – vær kreativ 
Du vil komme ud for virksomheder, der ikke er interesseret i nogle af pakkerne. Men måske kan de alligevel kom-
me i mål. Inden du kontakter virksomheden så tænk over, om der kunne være andre muligheder, hvis de siger nej. 
Brug fantasien – vær kreativ måske kommer du på en skæv idé til noget der ligger uden for pakkerne. Man skal 
opsøge heldet og nogle gange lykkes det. 

 
Vær positiv 
Uanset hvilket svar du får, er det vigtig, at du er positiv og glad. Virksomheden siger måske nej af økonomiske 
årsager, men ville måske gerne, hvis de havde pengene. Med forståelse og positivitet kan vi spørge igen til næste 
år. 

 
Guide - henvendelse til sponsorer 
1. Præsenter dig selv og FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB - helt kort uden for mange detaljer, de kan evt. 

komme senere. 
2. Fortæl kort og præcist om formålet med sponsoratet. Vent med at fortælle om pakker og priser. 
3. Fortæl at det er vigtigt for os at skabe værdi for vores sponsorer og at vi har fokus på, at sponsorer skal 

have noget ud af at støtte FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB. 
4. Nævn at du har en række muligheder der kan give markedsføringsværdi. 
5. Præsenter de punkter fra pakkerne, som du mener er mest relevant for virksomheden. 
6. Fortæl om fordelene for virksomheden ved de forskellige pakker. 
7. Gør det klart hvilken betydning sponsoratet har for FREDERIKSSUND SVØMMEKLUB. 
8. Prøv at få underskrevet kontrakten med det samme, hvis du skal tilbage med den senere er der mulighed 

for, at de kan falde fra igen. 
9. Inviter evt. sponsoren til at komme en tur ned i svømmehallen for at se forholdene samt antallet af menne- 

sker der er, når svømmeskolen har timer (Mandag og onsdag 16.00 – 19.30). 
 

Gode salgsargumenter 
1. Du bliver set i lokalområdet. 
2. Der er samlet 10000 besøgende i svømmehallen om året. 
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Sponsorkontrakt 
§ A: Parter /Der er indgået sponsoraftale mellem. 

 
Navn Svømmer.  

 Kopi til Sponsor  

 

Navn Sponsor.  (Herefter kaldt sponsor). 

Adresse.    

CVR/SE.    Sponsor ønsker faktura tilsendt, faktura mail.   
 

Og Frederikssund Svømmeklub (FSV). 
Odinsvej 2 

Sponsorrateindbetaling til. 
Danske Bank 

 3600 Frederikssund Konto Nr. 9570 – 12607776* 
 CVR. 88 32 36 10 Mobilepay. 58561* 
  *Ved bank og mobilepay husk navn og svømmer. 
§ B: Formål 
Formålet med denne sponsorkontrakt er at gøre sponsor til en del af Frederikssund svømmeklubs sponsorteam. 
Sponsor bliver via en række modydelser fra FSV, jf. § F, profileret i forbindelse med klubbens sponsorstævne. 

§ C: Aftaleperiode og type. 

Aftalen begynder ved sponsorstævnets start og frem til oktober 2023. 

Sponsorstøtte:  KM-aktie ¤  Øre pr. M:  / Maks beløb: Kr.  

 Bronze 5.000,00  Sølv 8.000,00  Guld 12.000,00  Tilkøb.   

¤Forklaring øre/meter. Her forstås f.eks., 25 øre pr./km uanset hvad eller en maks. begrænsning på f.eks. 1.000,00 kr. 

§ D: Genforhandling 

Aftalen kan genforhandles, hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet. 

§ E: Sponsors forpligtelser 

Sponsor er forpligtet til at betale det i kontrakten anførte beløb inden d. 9. november 2022. Sponsor leverer og stiller logo og link 

til egen hjemmside til rådighed for Frederikssund Svømmeklub i aftaleperioden. Trykklart logo mailes til tombantz@hotmail.com. 

§ F: FSV’s forpligtelser. 

Ved køb af sponsorpakker er Frederikssund Svømmeklub i aftaleperioden forpligtet til at opfylde de anførte punkter i sponserpakkerne. 

§ G: Andre aktiviteter 

Ud over de ydelser, som er nævnt i § E og § F, kan der gennemføres andre aktiviteter, som er til gavn for begge parter. Hvis der er 
enighed om at gennemføre en sådan aktivitet, skal der indgås en særskilt aftale om de nærmere vilkår for aktiviteten. 

§ H: Misligholdelse 

Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis én af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne afta- 
le. Ved misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. 

 

Underskrifter  

Dato.  Sponsor – Underskriver navn (Blokbogstaver)   Sponsor Underskrift 

Dato. 
 

FSV – Underskrivers navn (Blokbogstaver) 
  

FSV – Underskrift 
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Sponsorkontrakt 
§ A: Parter /Der er indgået sponsoraftale mellem. 

 
Navn Svømmer.  

Kopi til FSV

 

Navn Sponsor.  (Herefter kaldt sponsor). 

Adresse.    

CVR/SE.    Sponsor ønsker faktura tilsendt, faktura mail.   
 

Og Frederikssund Svømmeklub (FSV). 
Odinsvej 2 

Sponsorrateindbetaling til. 
Danske Bank 

 3600 Frederikssund Konto Nr. 9570 – 12607776* 
 CVR. 88 32 36 10 Mobilepay. 58561* 
  *Ved bank og mobilepay husk navn og svømmer. 
§ B: Formål 
Formålet med denne sponsorkontrakt er at gøre sponsor til en del af Frederikssund svømmeklubs sponsorteam. 
Sponsor bliver via en række modydelser fra FSV, jf. § F, profileret i forbindelse med klubbens sponsorstævne. 

§ C: Aftaleperiode og type. 

Aftalen begynder ved sponsorstævnets start og frem til oktober 2023. 

Sponsorstøtte:  KM-aktie ¤  Øre pr. M:  / Maks beløb: Kr.   

 Bronze 5.000,00  Sølv 8.000,00  Guld 12.000,00  Tilkøb.   

¤Forklaring øre/meter. Her forstås f.eks., 25 øre pr./km uanset hvad eller en maks. begrænsning på f.eks. 1.000,00 kr. 

§ D: Genforhandling 

Aftalen kan genforhandles, hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet. 

§ E: Sponsors forpligtelser 

Sponsor er forpligtet til at betale det i kontrakten anførte beløb inden d. 9. november 2018. Sponsor leverer og stiller logo og link  

til egen hjemmside til rådighed for Frederikssund Svømmeklub i aftaleperioden. Trykklart logo mailes til tombantz@hotmail.com. 

§ F: FSV’s forpligtelser. 

Ved køb af sponsorpakker er Frederikssund Svømmeklub i aftaleperioden forpligtet til at opfylde de anførte punkter i sponsorpakkerne. 

§ G: Andre aktiviteter 

Ud over de ydelser, som er nævnt i § E og § F, kan der gennemføres andre aktiviteter, som er til gavn for begge parter. Hvis der er 
enighed om at gennemføre en sådan aktivitet, skal der indgås en særskilt aftale om de nærmere vilkår for aktiviteten. 

§ H: Misligholdelse 

Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis én af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne afta- 
le. Ved misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. 

 

Underskrifter  

Dato.  Sponsor – Underskriver navn (Blokbogstaver)   Sponsor Underskrift 

Dato. 
 

FSV – Underskrivers navn (Blokbogstaver) 
  

FSV – Underskrift 
 


