SPONSORHEFTE

SKAGERRAK SWIM 2022
Kristiansand 28 – 30 Januar
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KRISTIANSAND
SVØMMEALLIANSE
Kristiansand Svømmeklubb ble stiftet
9.september 1922 som den første
svømmeklubben i Kristiansand.
Kristiansand Svømmeallianse ble
stiftet 18. august 1987 og de skulle ta i
mot svømmere fra byens øvrige
klubber som hadde nådd et elitenivå. I
løpet av 2007 besluttet årsmøtene i
disse to klubbene å slå de sammen.
Denne prosessen ble sluttført i 2008.
Navn på den sammenslåtte klubben
ble vedtatt å skulle være
Kristiansand Svømmeallianse (KSA).
KSA har som formål å drive svømmeopplæring og svømmeidrett for barn og
ungdom på alle nivåer. Klubben skal
tilby grunnleggende svømmeopplæring for de minste, utviklingsmuligheter for aktive svømmere og
mulighet for elitesatsing.
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SKAGERRAK SWIM 2022
KSA arrangerer Skagerrak Swim årlig, og i 2022 er det 36.
gang det blir arrangert i Kristiansand. Fra 2014 har stevnet
blitt avholdt i Aquarama med stor suksess. Det er et av NordEuropas største svømmestevner, og i gjennomsnitt har vi hatt
i overkant av 600 deltakere de siste årene. I 2020 hadde vi
rekordhøy deltakelse med hele 762 utøvere. Deltakerne
kommer fra hele Norge, samt fra Norden. Men vi har også
hatt utøvere fra Tyskland, Sveits, India og Hong Kong.

KSA er avhengig av gode støttespillere og sponsorer for å
få gjennomført arrangementet på en best mulig måte. Vi er
opptatt av at våre samarbeidspartnere skal få noe igjen, og
tilbyr synlig profilering i ulike kanaler. I tillegg er det en flott
svømmeopplevelse, og en god arena for nettverksbygging.

SPONSOR PAKKE
• Sponsor på en øvelse - se innbydelse:
https://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2022/Janu
ar/20220128KristiansandSASkagerrakSwimI.pdf
• Logo på lystavle
• Logo på program
• Opplest hos speaker
• Logo på Skagerrakswim.no
• 2 Inngangsbilletter til Finaler lørdag
Stevnet vises via Live Stream. I 2019 var det mer enn 1800 brukere
som logget på for å følge stevnet, og vi hadde vi pålogginger fra
flere land verden over.
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Bli Stolt sponsor av Skagerrak Swim 2022 for kr 5000,-

Kontaktperson:
Stevneleder: Margarete Thomas
Mobil +47 48158226
Epost: stevneleder@ksa.no

