
 

PRÆSENTATION AF KLUBBEN 



SPONSORATER 

Et sponsorat kan gøre en stor forskel i svømmernes hver-

dag, da det – ud over det ekstra bidrag til at gøre daglig-

dagen sjover og sammenholdet bedre – også vil vise de 

unge mennesker, at der er nogen, der tror på dem og 

gerne vil investere i dem! 

Man skulle ikke tro det, men svømning på konkurrenceni-

veau koster ca. 25.000 – 30.000 kr. årligt pr. svømmer ind-

regnet stævnegebyrer, to årlige træningslejre (én til ud-

landet) osv. 

Hvis vi er så heldige at modtage et sponsorat fra jer, skal 

det bruges til at skabe glæde og sammenhold for svøm-

merne både i træningen og ved sociale aktiviteter uden 

for træningen. Det kunne fx være ved at købe nyt træ-

ningsudstyr, som bidrag til træningslejre eller afholdelse 

af arrangementer, der skaber sammenhold for svøm-

merne på tværs af årgange. 

VORES SPORTSLIGE GRUNDLAG 
Vores fornemste opgave som svømmeklub er at skabe 

glæde og fysisk udvikling hos børn, unge og voksne gen-

nem svømningen. 

Vest Brøndby har siden 1958 haft som det vigtigst mål at 

skabe en klub, som danner rammen om et sportsligt fæl-

lesskab for alle på tværs af fysiske og kulturelle forskelle. 

Gennem vores egen glæde til svømmesporten, gør vi vo-

res bedste for at inspirere, støtte og udfordre svømmerne 

til at blive trygge i vandet, at røre sig gennem leg og se-

nere at udforske deres potentiale som svømmere. 

I vores konkurrenceafdeling har vi desuden en ambition 

om, at de dygtigste af vores svømmere vinder medaljer til 

de store danske mesterskaber, og at vores holdkapper li-

geledes er med i toppen. 

 

 

KONKURRENCESVØMNING 
Vi har 90 dygtige konkurrencesvømmere i alderen 7-21 år. 

Dedikationen er stor – de yngste træner 2 gange ugent-
ligt, mens de ældste træner 9 gange ugentligt. For de æld-
ste betyder det, at de træner ca. 20 timer om ugen ud 
over deres skole/ungdomsuddannelse. 

For at realisere ambitionen om at vinde medaljer til de 
store danske mesterskaber indgik klubben i 2017 et svøm-
mefællesskab med Glostrup Svømmeklub, der bærer nav-
net VG 17. Det er en overbygning, hvor de to klubber har 
samlet de bedste svømmere i et træningsfællesskab, der 
gennem et stærkt og motiverende træningsmiljø skal tage 
de to klubber fremad til toppen af dansk svømning. 

Vi er godt på vej i den rigtige retning med mange svøm-
mere i top 10 og flere i top 5 på de årgangsinddelte nati-
onale ranglister. Ved de seneste danske mesterskaber har 
vi endda vundet et par flotte medaljer. 

VORES HISTORIE 
Vest Brøndby er en klub med stolte traditioner, der går 
helt tilbage til 1958, hvor svømmeklubben blev grundlagt. 

Klubben er en stor idrætsklub i Brøndby med et samlet 
medlemstal på 850-1000 gennem de sidste mange år. 
Medlemmerne kommer primært fra Brøndby, Rødovre, 
Hvidovre, Valby og Glostrup.  

Klubben er delt i to afdelinger – en svømmeskole og en 
konkurrenceafdeling. Den velfungerende svømmeskole 
har gennem årene lært rigtig mange børn at blive sikre 
svømmere i en tidlig alder. 

Vest Brøndbys konkurrenceafdeling var op igennem 
1980’erne og 1990’erne en af landets absolut førende 
med mange landsholdsvømmere i truppen og mange in-
dividuelle danske mesterskaber og flere danske holdme-
sterskaber. I den periode deltog klubben også på den eu-
ropæiske scene med deltagelse i flere store internatio-
nale mesterskaber. 


