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Støt PINGVINEN – Sponsér en svømmer på dagen! 

Du sikrer svømning med kvalitet i Støvring og omegn!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 1. oktober 2017 kl. 10:00-16:00 
Sted: Støvring Svømmehal, Kr. Østergaardsvej 4, Støvring  

PINGVINEN er Rebild kommunes største 

idrætsforening med ca. 1.150 medlemmer 

årligt og drives af frivillige. Svømmeskolen 

har ca. 950 børn, unge og voksne, 

konkurrenceafdelingen ca. 70 talentfulde 

svømmere og en fitness-afdelingen ca. 130 

deltagere. Vi har brug for din støtte. 

 

HUSK: Svømning er sporten, der redder liv 

På Den Store Svømmedag dyster 

PINGVINEN mod andre svømmeklubber og -

haller i Danmark i 3 kategorier om at få: 

- flest personer i vandet 

- flest personer pr. indbygger 

- flest svømmet meter samlet 

 

I 2016 deltog 201 person i Støvring 

svømmehal som samlet svømmede 254 km. 

Gratis – alle kan deltage – Bare mød op. 

 SPONSORATET skal skaffe økonomiske midler 

til træningslejr for konkurrencesvømmerne, 

træner-uddannelse og træningsudstyr i 

PINGVINEN. 

 Svømmeren skal svømme så langt som muligt 

inden for 2 timer på Den Store Svømmedag. 

 I det lille bassin svømmes der fra kant til kant 

med eller uden mor/far. 

 Sponsér et beløb pr. meter, pr. bane i lille 

bassin eller et fast beløb din svømmer 

tilbagelægger. 

 En middel-dygtig konkurrence svømmer kan 

svømme 2 km på en time - de bedste svømmer 

op imod 7-8 km på 2 timer. 

 Afregn på dagen vha. Mobile Pay, Dankort eller 

via regning pr. e-mail efterfølgende. 

 Firma-sponsorer kan få bannere el.lign. opsat i 

hallen under stævnet (bring og henter selv) og 

får firmanavn vist på plancher og annonceres 

af speaker under stævnet. 

 Omtale på Facebook, avis og PINGVINENs 

hjemmeside 

http://www.pingvinen.eu/
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SPONSORAFTALE 2017 TIL 

Kopi til sponsor 

 

 Navn svømmer: _____________________________________________                         _ 

 Forventet distance: __________meter  (Stort bassin) eller             baner (Lille bassin) 

 

 Navn sponsor: __________________________________________        __ Tlf.: ___    ______ 

 

 

Vælg disciplin og sponsorat(er): 

 SVØM LANGT PÅ max. 2 time: 

 Sponserer ______  __ _ kr.- pr. meter, dog maks. total                        kr. 

eller 

 Sponserer_______ ____ kr. pr. bane kant-til-kant (Gælder kun lille bassin) 

eller 

 Fast beløb: ____________ kr. 

 

 

Underskrift 

 Svømmers underskrift:     ______________        ___________________________________ 

 

   

http://www.pingvinen.eu/
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SPONSORAFTALE 2017 TIL 

Kopi til PINGVINEN 
(Afleveres gerne i PINGVINENs postkasse 2 dage før event eller på dagen) 
 

 Navn svømmer: _____________________________________________                         _ 

 Forventet distance: __________meter  (Stort bassin) eller             baner (Lille bassin) 

 

 Navn sponsor:  __________________________________________        __ Tlf.: ___________ 

 

 Sponsors e-mail:     ______________                     ___________________________________ 

 Sponsor type (Sæt ét kryds):                         Firma                  Privatperson 

 

 Sponsors underskrift:     ______________           ___________________________________ 

 

Vælg disciplin og sponsorat(er): 

 SVØM LANGT på max. 2 time: 

 Sponserer ______  __ _ kr.- pr. meter, dog maks. total                        kr. 

eller 

 Sponserer_______ ____ kr. pr. bane kant-til-kant (Gælder kun lille bassin) 

eller 

 Fast beløb: ____________ kr. 

 

OPGØRELSE (udfyldes af PINGVINEN efter stævne): 

 Distance opnået:  _________ meter/baner (baner kun lille bassin, overstreg den ene) 

Total beløb:                                 kr.  

 

http://www.pingvinen.eu/

