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Ny rekord af Køge Svømmeklub med 501.866 kr. til
årets sponsorstævne.
Erhvervslivet i Køge har i år været helt fantastiske i deres støtte til klubbens svømmere!

Der er i år blevet fundet sponsorer i en sådan grad, som det aldrig før er sket i klubben. Lørdag var nemlig
dagen, hvor der traditionen tro er sponsorstævne. Her var klubbens 101 konkurrencesvømmerne – fra de
små på Delfinholdet, over talent, årgang 2 og årgang 1 og til de store junior/senior svømmere – i vandet og
svømmede så langt de kunne på 1 time.
Her blev der vis format. Philip Brønnicke fra junior/senior holdet tilbagelagde hele 5.050 meter på de 60
minutter, og på alle hold tabte forældrene underkæben af bare forbløffelse over, hvad svømmerne formåede.
I alt blev der svømmet 323.900 meter.
Forud for de mange meter i vandet går et utroligt engagement for at finde sponsorer – hele 623 kontrakter er
hentet hjem. Både svømmere og forældre og ikke mindst klubbens sponsorudvalg lægger mange timer i
dette arbejde, hvor der er blevet opmuntret med interne konkurrencer, og også presset lidt, når dét har været
nødvendigt – alt det er klubben naturligvis dybt taknemmelige for.
Lige nu kan vi slet ikke kan få armene ned over sponsorernes bidrag! I år var det indsamlede beløb nemlig
rekordhøjt! Vores 101 konkurrencesvømmere har formået at runde en magisk grænse og kommet over
500.000 kr. og dd. er beløbet nået op på 501.866 kr.
For det skal der lyde en stor tak til alle – ikke mindst de mange sponsorer! TAK.
Pengene bruges til stævner og træningslejre og forhåbentlig også til at indfri nogle af de lidt større
strategiske initiativer og drømme, som klubben har.
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