
Støt op om lokalsamfundet
Bliv sponsor for Aalborg Svømmeklub

Aalborg Svømmeklub
Svømning for livet 



Sponsor ordningen 
Aalborg Svømmeklub blev stiftet i 1913 og har godt 2100
medlemmer fordelt på undervisning, konkurrence, vandpolo, dykkere, 
livredning og udspring. Målt på medlemmer er det derfor 
Nordjyllands største idrætsforening.    

Vores motto er svømning for livet. 

• Undervisning på alle niveauer fra nybegynder til åbent vand
svømning med ca. 1800 aktive. – Der er hold for alle.

• Vandpolo- en hård og spændende sport for den der vil
kombinere svømning med boldspil.

• Dykning – vores dykker afdeling holder til i Vestre Fjordpark i
helt nye fantastiske omgivelser.

• Livredning – Der er mulighed for at gå til
konkurrencelivredning, men også mulighed for at erhverve sig
en bassinlivredderprøve.

• Udspring -  en spændende sport aktivitet, som der er adgang til i
Gigantium.

Aalborg Svømmeklubs konkurrence afdeling er med sine ca. 200 svømmere 
blandt de bedste klubber i Danmark og har igennem en lang årrække været 
med til at præge den absolutte top inden for Dansk svømning. Således har 
klubben tre af de sidste fire år vundet det danske mesterskab for hold.  

På individuel plan har Aalborg Svømmeklub de seneste år været blandt de 
bedst repræsenterede til diverse internationale mesterskaber, således også 
til De Olympiske Lege. Gennem de seneste år er der opnået absolutte 
topresultater på internationalt niveau, samt høstet det hidtil største antal 
medaljer i klubbens over 100-årige historie. 

Vores målsætning er at skabe de bedste rammebetingelser for alle klubbens 
medlemmer, lige fra begynder holdene til den absolutte elite. God trivsel 
og målrettet udvikling af den enkelte svømmer, er med til at skabe en 
indholdsrig hverdag, samt gode resultater ved danske og internationale 
mesterskaber.  

Vi håber derfor på, at jeres virksomhed vil være med til at skabe 
fundamentet for succes igennem et sponsorat af vores dygtige svømmere. 

Lidt tørre facts: 

• Antal medlemmer

• Antal ansatte & frivillige

• Antal besøg på hjemmeside hvert år

• Antal følgere på Facebook

• Antal følgere på Instagram

• Antal besøg hver uge gennem hallerne

• Antal besøg til alm stævner

• Antal besøg til Aalborg Cup

2100 medlemmer 200 

ildsjæle 

700.000 besøgende/år 

1.771 følgere

495 følgere

4.500 personer 

400 personer 

2.200 personer 

Som sponsor får du: 

Klub sponsor 

Bannerreklame Sofiendal x 

Bannerreklame Østre allé x 

Bannerreklame til stævner i Aalborg x 

Reklame på hjemmeside x 

Reklame på Facebook/Instagram x 

Sponsor Rollup med til stævner 

x Sponsordiplom 

x 

Pris Dkr. eksl. moms  6.000,00 

Der er mange andre muligheder for sponsorater. Du er altid velkommen til at 

kontakte vores sponsorudvalg: 

• Heine Plougman - heine@aalborgsvommeklub.dk  tlf. 40 81 14 41 

• Jesper Frost - jesperfrost@aalborgsvommeklub.dk  tlf. 21 55 12 13 

• Kim Kjær Laursen - kimkjaer@aalborgsvommeklub.dk  tlf. 27 10 59 72 

mailto:heine@aalborgsvommeklub.dk
mailto:jesperfrost@aalborgsvommeklub.dk
mailto:kimkjaer@aalborgsvommeklub.dk


Aalborg Svømmeklub, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg, 
tlf.nr. 98 10 38 77 eller kontor@aalborgsvommeklub.dk 

Aalborg Svømmeklub 

sammenholdet

i dit lokalsamfund

Aalborg Svømmeklubs 
værdigrundlag 
Det sportslige niveau skal være så højt, at AS bliver et oplagt sted at flytte hen for de 
bedste svømmetalenter fra hele landet. Træningen i konkurrenceafdelingen skal 
understøtte, at svømmerne har muligheden for at udvikle sit talent på bedst mulig 
måde. 

Enhver svømmer med netop sin baggrund og sine evner er noget særligt. Alle 
svømmere har mange kompetencer hver især, og de er alle værdifulde. 

Forældre inddrages, og informeres om det frivillige arbejde, som er en forudsætning 
for at dyrke konkurrencesvømning. 

Vi prioriterer høj sikkerhed i svømmehallen, bl.a. ved altid at have to trænere på 
bassinkanten, og sikre at alle yngre svømmere afhentes fra stævner af forældre. 

Højt informationsniveau til forældre, og andre samarbejdspartnere. 

Det skal være rigtig sjovt at gå til svømning og at fremme et godt kammeratskab for 
svømmerne. 

Vær med til at styrke 
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