
Samarbejde mellem bredde og elite sikrer, 

at unge konkurrencesvømmere jævnligt 

rekrutteres fra svømmeskole til eliteafdeling

HSK – Haderslev Svømmeklub gennem 56 år
- sundhed, glæde og udvikling

Med godt 700 medlemmer er 

Haderslev  Svømmeklub en af byens 

største idrætsforeninger. I 2014 kåret 

som Årets Idrætsforening i Danmark

Haderslev Svømmeklub gennem 56 år samlingspunkt for 
svømning i Haderslev Kommune. Mere end  25.000 børn og 
unge har lært at svømme i HSK. Motionister nyder sundhed

og glæde, og alle udvikler deres færdigheder 

Konkurrencesvømning er kun én af klub-

bens mange aktiviteter, der bl.a. omfatter 
svømmeskole, motionssvømning, special-
hold, vandskræk- og færdighedskurser, 
OpenWater, AquaCamp, aquafitness og 
fitnesscenter

www.haderslevsvommeklub.dk

En række HSK-svømmere gennem tiderne
Anne Thastrup-Hansen, DM Junior 2022
Nele Schulze, DM Årgang 2016 og 2018
Julie Oxenvad, DM 2016
Anders Møller, DM Årgang 2008
Jesper Babiel, NM Junior 2007
Søren Christensen, Ronnie Dalsgaard, Michael Poulsen, Anders Beck, DM2003
Anders Beck WM 2002
Michael Poulsen, EM 2001
Anne Mette Christiansen, Ungdoms OL 1996
Karl Christian Koch, OL 1972



SPONSORER:

Styrker bredde- og elitesvømningen i HSK – muliggør at opretholde 

et højt aktivitets- og kvalitetsniveau.

Støt HSK, og vær med til fortsat at sætte Haderslev på Danmarkskortet. 

HSK svømmere deltager ved mange stævner i hele landet, og skal selv 

afholde  udgifter til transport, forplejning, overnatning og startgebyr.

UNGE TALENTER MED AMBITIONER:

I HSK bygger vi vore ambitioner på et bredt udvalg af 

talentfulde og hårdtarbejdende unge svømmere. 

I konkurrenceafdelingen har vi ca. 80 konkurrence svømmere, 

hvor flere har gode muligheder for at drive deres talent til 

allerhøjeste niveau.

Vore unge svømmere træner hårdt for at indfri målene, 20-30 timers 

træning om ugen, ved siden af skole og studier, er ikke usædvanligt.

HSK TAGER ANSVAR:

HSK har fra starten medvirket til, at Haderslev  blev Team 

Danmark Elitekommune. Vi er en del  af Haderslev  Idrætsakademi,

og det er vores mål fortsat at være blandt  regionens førende

elitecentre for konkurrencesvømning. Idrætsklasserne i Haderslev

Kommune er integreret i klubbens træning og talentudvikling.

FREMTIDEN:

Haderslev Svømmeklub er en af de ældste svømmeklubber i 

Danmark, en klub med stolte traditioner og resultater på højeste

nationale niveau.  Det er klubbens mål, at HSK’s unge svømmere 

også i fremtiden markerer sig i toppen af dansk svømning.

”Sundhed, glæde og udvikling – for alle vore medlemmer” 

Kontakt: Sponsorudvalget v/Erik H. Johansen – jejo@mail.dk

SPONSORATER:
Støttesponsorat: Op til 1.250 kr.
• Navn på sponsoroversigt i svømmehallen

Bronzesponsorat: Fra 1.250 kr.

• Støttesponsorat +
• Navn og logo på HSK’s hjemmeside

Sølvsponsorat: Fra 2.500 kr.

• Bronzesponsorat +
• Navn og logo benyttet ved stævner
• Logo og link via HSK’s hjemmeside
• Løbssponsor v/finaleafsnit SydCup

Guldsponsorat: Fra 5.000 kr.

• Sølvsponsorat +
• Reklameskilt i svømmehallen
• 3 fitnessabonnementer til HSK fitness

Platinsponsorat: Fra 10.000 kr.

• Sølvsponsorat +
• Reklameskilt i svømmehallen
• Lån af svømmehal i 2 timer med instruktør
• 5 fitnessabonnementer til HSK fitness

----------------------------------------------------------------------------
SPONSORAT: _ Platin  _ Guld  _ Sølv _ Bronze _ Støtte

(sæt kryds)

DKK……………………...... (fradragsberettiget, ingen moms)

Firma: …………………….……………………………………………….

Kontaktperson:   ……………………………………………………..

E- mail:  …………………………………………………………………..

(Skal udfyldes)

Firma stempel:

Underskrift:……………………………………………………………..
Dato:……………………………………......................................

Svømmer :………………………………………………..…………….
K-hold:……………………………………………………………………

Elektronisk betaling – til HSK: 
Reg.  9737    Konto  0001519379


