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Kære svømmere og forældre  

 
Vi har her fornøjelsen af at udlevere kontrakter og følgebrev til sponsorerne, og vi håber, at I vil gøre jeres 
yderste for at få en masse sponsorer. Sponsorerne kan være familiemedlemmer og/eller erhvervsdrivende.  
 
Af hensyn til omkostningerne er minimumsbeløbet for erhvervsdrivende sat til 550 kr. og for 
familiemedlemmer er beløbet på 300 kr. Kontrakterne bedes indleveret løbende og allersenest torsdag d. 
1. oktober 2021.  
 
De tegnede kontrakter lægges i ”sponsorsvøm” bakken i klubhuset eller mailes på sponsor@ksk.dk . I kan 
finde flere kontrakter på klubbens hjemmeside under punktet K-afd. / sponsorstævne. Her ligger både 
kontrakter og følgebrev. Vi har desuden vedlagt en sponsorliste over dem, som allerede er 
erhvervssponsorer.  
 
Vi skal KRAFTIGT understrege, at I IKKE tager kontakt til disse sponsorer. Sker det alligevel, går kontrakten 
til den svømmer, som allerede havde sponsoren.  
 
Der er hængt lister op i klubhuset, hvor I skal skrive på, hvis I finder en ny sponsor, eller hvis I har henvendt 
jer til en ny sponsor, der har sagt nej. På den måde undgår vi, at en ny sponsor bliver kontaktet flere gange.  
 
God sponsorjagt, vi glæder os til at se jer slå alle tidligere rekorder! 
 
Med venlig hilsen 
Frank, Anker, Jean, Susanne og Anders 
 
Spørgsmål kan rettes til:  
Frank Kobyluch Høst: fkh@cgjensen.dk Tlf. 2790 2975 eller endnu bedre på mail sponsor@ksk.dk  

 

Da hele vinteren og foråret har været præget af Covid-19, og svømmehallen har været 
tvangslukket, er årets SPONSORSVØM 2021 planlagt til lørdag d. 2. oktober. 

 
Det er utroligt vigtigt, at I alle er opmærksomme på, at denne dato og placering af 

stævnet KUN er pga. COVID-19. 
 

I 2022 afholder vi igen SPONSORSTÆVNET i marts. 
 

HUSK derfor, at fortælle sponsorerne, at vi kommer igen lige i starten af 2022. 
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