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Velkommen til A6
A6 - hvem er vi
A6 er et svømmefællesskab mellem tre svømmeklubber, A6 Slangerup Svømmeklub, A6 Svømmeklubben Laksen (Ølstykke)  
og A6 JGI-swim, Jyllinge. A6’s målsætning er at tilbyde optimale rammer for talentudvikling og konkurrencesvømning for  
der igennem at udvikle svømmere i verdensklasse.
 
A6 består af ca. 60 konkurrencesvømmere fordelt på fire hold, opdelt efter alder og niveau. Svømmerne er børn og unge i  
alderen 8 til 22 år, der træner mellem 9 og 30 timer hver uge alt efter niveau. Navnet A6 kommer af Hovedvej A6, som alle  
tre svømmeklubber ligger tæt på og som forbinder klubberne.   
 
A6 trænerteamet består af cheftræner Kim Dietrichsen og seks anerkendte trænere, hvoraf to er fuldtidsansatte.  

A6 - vores mål
A6’s målsætning er, gennem fokuseret træning, at inspirere og udvikle hele atleter, der ser muligheder i at skabe deres egen  
fremtid, samt give dem de nødvendige kompetencer, det kræver at udvikle og udnytte deres potentiale.
 
A6 er en af de førende svømmeklubber i Danmark. Vi ønsker at være banebrydende i måden at tænke svømning på. Vi vil  
hele tiden udvikle vores måder at træne, vidensdele og talentudvikle på, så vi konstant skaber og opretholder et miljø, der  
gør det muligt for vores svømmere at skabe resultater for sig selv og klubben. Målet er at skabe nogle af verdens bedste  
svømmere, A6 har svømmere der deltager i konkurrencer fra begynder til Openwater, DM, EM, VM og OL.
 

A6 - der står frivillige bag
A6 er en traditionsrig klub, som bygger udelukkende på frivillig arbejdskraft og en enestående klubånd. A6 kan ikke fungere uden  
frivillige, og der kræves derfor et stort arrangement fra hver familie i klubbens arbejde.  
 
Læs meget mere om vores klub på hjemmesiden: www.A6-swim.dk



A6 har brug for din støtte
Vi søger sponsorer, der vil støtte op om et stærkere, sjovere og sundere A6 og vil være med til at give svømmerne de optimale  
betingelser. Vi mener, at vi med vores værdisæt, resultater og brand vil kunne bidrage til profilering af virksomheder, skabe netværk på 
tværs af brancher og give værdi for virksomheder, der kan se en fordel i at støtte svømning på eliteplan.

Det går støtten til:
Støtten går til træningslejre, stævner, træneruddannelse, svømmeudstyr, sociale arrangementer m.m. A6 modtager støtten på vegne af 
svømmeklubberne i Slangerup, Ølstykke og Jyllinge. Virksomheder har mulighed for at trække sponsoratet fra i skat.

Sponsorpakker:

Støtte Tøj Bronze Sølv Guld Platin

Digitalt sponsordiplom til print X X X X X X

Logo på hjemmeside X X X X

Omtale og Tags på A6 SoMe X X X X

Logo på A6 sponsorplakat Lille logo Mellem logo Stort logo Stort logo

Logo på plakat til eksponering ved A6 arrangementer og A6 CUP Lille logo Mellem logo Stort logo Stort logo

Adgang til socialtarrangementer 1 deltager X X

Adgang til socialtarrangementer 2 deltagere X X

Logo på plakat til A6 CUP X X

Heatsponsor ved A6 CUP X

Eksklusiv A6 Akryl statuette X

Pris på sponsorat Alle beløb 2.500 kr. 2.000 kr. 4.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr.

Inkl. personlig tøjsponsorat - logo på 2 T-shirts (2.000 kr.) 4.000 kr. 6.000 kr. 8.000 kr. 12.000 kr
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Andre sponsormuligheder

Sponsor-skilt på bagvæggen inde i Ølstykke svømmehal - 2 års aftale - inkl. produktion og opsætning af skilt 8.000 kr.

Sponsor-skilt på bagvæggen inde i Slangerup svømmehal - 2 års aftale - inkl. produktion og opsætning af skilt 8.000 kr.

Hovedsponsorat af A6 - kontakt Peter Grynnerup tlf. 40 18 89 00 for mere information –

Sponsor-diplom: Alle sponsorer får tilsendt digitalt sponsordiplom som tak for støtten.
 
Logo på hjemmesiden: Sponsoren får firmanavn, logo og link på A6’s hjemmeside i 12 måneder, i perioden fra 01.01.2023 - 31.12.2023.

Logo på sponsor-årsplakat: Årsplakat hænges op i Slangerup, Jyllinge og Ølstykke svømmehal med navn og logo.

Socialtarrangement: Sponsorudvalget inviterer til socialtarrangement så sponsorer og andre der støtter op om A6 får muligt for at mødes. Ar-
rangementerne kan bl.a. indeholde indlæg fra sportens verden og erhvervslivet, virksomhedsbesøg og meget andet. 

Heatpræmier ved A6 CUP: Sponsoren eksponeres ved den årlig A6 CUP i 13. - 14. maj 2023, med heatpræmier til en værdi af 1.000 kr. 

Logo på plakat til A6 CUP: Eksponering på sponsorplakater ved den årlig A6 CUP. Der kommer ca. 1.500 personer til A6 CUP’en. 

Omtale og tags på A6-Facebook: Der lavers opslag med tagging til sponsoren på A6 Facebook.

Spørgsmål og henvendelse om sponsorat: 
Peter Grynnerup, Tlf.: 40 18 89 00,  Mail: pg@dancop.dk    
Casper Lundahl, Tlf.: 60 16 64 69,  Mail: c.lundahl@aol.dk


