
VIL DU VÆRE 
 MIN SPONSOR?  
VI HAR BRUG FOR DIN STØTTE  

 
SPONSORSTÆVNE 2022  
Lørdag den 19. marts 2022 afholder GTI vores årlige sponsorstævne i Greve Svømmehal. Her er målet, at svømmerne 
skaffer penge til klubbens aktiviteter og svømmernes udvikling gennem personlige sponsorater. Der svømmes i 1 time!  
  

INVESTERING I TALENTFULDE GTI-SVØMMERE  
Ønsker du eller din virksomhed at investere i en GTl-svømmers udviklingsmuligheder indenfor sin sport? Så har du nu 
en oplagt mulighed for at gøre en forskel. Udover at skabe goodwill blandt svømmeklubbens mange medlemmer og 
familier, så er man også med til at støtte en sund sportsklub med dedikerede børn og unge, der lægger mange timers 
træning i deres sport. Som sponsor får man sit firmanavn eller logo på slideshow under selve sponsorstævnet. Efter 
selve stævnet modtager man også et sponsorbevis. I ugerne efter sponsorsvøm vil der i Greve Svømmehal blive vist 
sponsorlogoer på hallens storskærm. Informationsmateriale, kampagne eller brochurer kan lægges på et reklamebord 
under selve sponsorstævnet.  
  

SÅDAN STØTTER DU  
Som sponsor har man to valgmuligheder - fast beløb eller et valgfrit beløb pr. meter svømmeren får svømmet under 
sponsorstævnet. Minimumsbeløb for begge valgmuligheder er kr. 350,-. Det endelige beløb der sponsoreres med er 
fuldt fradragsberettiget for virksomheder.  
  
Eksempel:  
Vælger man at sponsorere med 50 øre pr. meter og der bliver svømmet 2.500 meter, så bliver beløbet: 0,50 x 
2500 = kr. 1250,-  
  
Der tegnes en sponsoraftale med den enkelte svømmer. Her får man muligheden for at vælge, om der ønskes at 
støtte svømmeren med f.eks. 25 øre, 50 øre, 1 kr. eller mere pr. svømmet meter - der kan dog sættes et max. beløb, 
så det ikke løber løbsk. Den enkelte svømmer kan godt komme med et bud på hvor mange meter, det er muligt for 
ham/hende at svømme.  
  

Efter sponsorstævnet sendes faktura på e-mail. Fakturaen er baseret på sponsoraftalen og hvor mange meter den 
enkelte svømmer har opnået ved GTI sponsorstævnet. Sponsorbevis bliver udleveret til svømmerne, der selv står for 
at aflevere dem til deres sponsorer.  

HUSK at både store og små sponsorater er velkomne...!  

Læs mere på www.gtiswim.dk  

  

GTI SWIM   

  


