“Vestlandets beste ungdomsstevne”

“Skandinavias kuleste svømmestevne

“Norges største og viktigste stevne”

ØNSKE OM SPONSORSTØTTE TIL
SVØMMEARRANGEMENT VÅREN 2015
BS-LK søker med dette sponsorstøtte for 3 store stevner som skal arrangeres i
AdO arena denne våren. Vanligvis søkes det kun for BSF, men i år vil dere få 3 stevner i samme
sponsorpakke, da Bergen skal arrangere NM i juli 2015 og BS-LK står som arrangør for LÅMØ
Vest i februar.
Arrangementene er en fantastisk mulighet til å få fremmet ditt firma i Bergens nye storstue. Hver
klubb har ansvaret for å hente inn kr.40 000 i sponsor, eller dekke hele beløpet selv. BS-LK håper
at Deres firma vil vurdere å hjelpe oss på veien, med å støtte oss med en av de alternative
sponsorpakkene. Vi har ved flere anledninger inngått avtale om penger i form av gratis produkter
hos firma vi handler hos, slik at dette er også ett alternativ.
Bergens Swim Festival og NM er årlige store nasjonale & internasjonalt stevner som arrangeres
som ett samarbeid mellom alle svømmeklubber i Bergen. Her stiller både lokale, nasjonale og
internasjonale svømmetalenter og stjerner. Disse konkurrerer i yngre junior, junior og senior
klassene. LÅMØ er en landsdels årsklasse mønstring for barn fra 11-16 år, og i Bergen stiller over
300 svømmere fra Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane. De 24 beste i hver årsklasser
konkurrerer om å bli landets beste svømmer.
Hovedfokuset for stevnene er å kombinere svømming på høyt nasjonalt & internasjonal nivå og la
de yngre møte sine forbilder på nært hold. F.eks. med kombinerte finale innmarsj, premie utdeling
for alle klassene, felles oppvarming/inn svømming. Dette konseptet har gode lys og lyd effekter,
som gir en elektrisk stemming i hallen. Dette har medført meget gode tilbakemeldinger fra mange
(Inter)nasjonale svømmestjerner, klubber og deres yngre svømmere.
Å arrangere slike stort stevner krever mye ressurser i form av midler og dugnad.
Vi forespørrer derfor bedrifter i Bergensregionen til sponsormidler og det har vi fordelt i 3 hoved
muligheter:
- Sponsing av forsøksheat, pris er kr 3500 pr. stk. BSF & NM + kr.1000 for LÅMØ Totalt kr. 4500,-Sponsing av finaleheat, pris er kr 6000 pr. stk..BSF & NM + kr.2000 for LÅMØ Totalt kr. 8000,-Sponsing av finaleheat med ekstra profilering for alle 3 stevnene, pris kr 10-15 000 pr. stk.
Vedlagt er kopi av sponsor kontraktene som har detaljert info. Les også side 2 for nærmere info
om hvilke svømmestjerner som deltar i årets BSF. Dersom deres firma har preferanser om hvilken
klasse eller heat de ønsker å være sponsor for kan vi arrangere det. Dette gjelder også for NM, og
vi vil sende dere pressemeldingen når den foreligger.
Håper på positivt svar!
Med Vennlig Svømmehilsen
Charmaine Pettersen
Daglig Leder, Bergens Svømme & Livredningsklub
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Bergen Swim Festival er født på ny!
På mange måter er BSF 2015 år 0 for det svømmefestivalen skal, og alltid har ment å, være. Stevnet
har lenge vært av internasjonal klasse, nå er det også av internasjonalt format. Gjennom å flytte inn
i AdO arena får man endelig konkurrert i bassenglengden som gjelder internasjonalt – langbane (50metersbasseng).
Det merker man også på den internasjonale interessen. Med over fire måneder igjen til stevnestart
har man et sterkt startfelt på plass – og også med en rekke nye bekjentskaper for BSF på startlisten.
Fra Tyskland kommer blant annet brystsvømmeren Marco Koch. Koch er den nest beste 200-meter
brystsvømmeren i verden for øyeblikket. Kun en mann er bedre: ungarske Daniel Gyurta. Gyurta
stiller for tredje året på rad på Bergen Swim Festival – og sørger for at det skyhøye nivået som man
alltid har hatt på brystøvelsene i Sentralbadet opprettholdes inn i det nye badet.
I tillegg til de ovennevnte kommer Daniels bror Gergely, selv europamester på 1500 meter fri og
svømmedronningen Katinka Hosszu som nylig tok fire VM-gull i Doha – alt på verdensrekord
tider… «The Iron Lady» har de to siste årene stilt på alle øvelsene i Bergen Swim Festival, ikke se
bort fra at det skjer igjen.
Det færøyske fenomenet, Pál Joensen, nummer fire på 1500 meter fri i Doha stiller også igjen.
Sammen med Gergely Gyurta og det store norske håpet Henrik Christiansen er det allerede klart at
man får det råeste startfeltet på svømmingens lengste bassengdistanse noensinne sett i et norsk
basseng.
Stevnet er også godkjent som kvalifiseringsstevne til VM i Russland i sommer, noe som betyr at
mange vil benytte denne muligheten til å svømme ekstra fort for å klare de tøffe
kvalifiseringskravene.
Dette gjelder blant annet hele det norske landslaget som stiller til start, inkludert VM-finalist
Lavrans Solli. Flere svømmere fra det danske, tsjekkiske, svenske og tyrkiske landslaget har også
meldt sin ankomst – og flere kommer garantert.
Vi ønsker alle, svømmere, publikum og media velkommen til AdO arena 29.-31. mai. Her skal man
for første gang få se hva den nye svømmestorstuen er i stand til. Vi kan allerede nå love at det blir
ulikt noe man har sett i norske svømmebassenger.
Noen av svømmerne som kommer:
 Det norske landslaget.
 Det tyrkiske landslaget.
 Ungarn:Katinka «Iron Lady» Hosszu – verdensmester, verdensrekordholder(alle stilarter)
Daniel Gyurta – verdensmester, verdensrekordholder (bryst). Gergely Gyurta –
europamester (langdistanse fri)
 Tyskland: Marco Koch – VM-sølv (bryst)
 Færøyene: Pal Joensen – EM-sølv/VM-bronse (langdistanse fri)
 Danmark: Pernille Blume – verdensmester stafett (sprint fri)
 Sverige: Alexander Nystrøm – svensk mester (medley/rygg/fri). Una Finnman – svensk
medaljevinner (bryst)
 Finland: Laura Lajunen – finsk rekordholder (langdistanse fri)
 Tsjekkia: Simona Baumrtova – VM-finalist (rygg)Barbora Zavadova – VM-finalist
(medley). Jan Sefl – VM-semifinalist (medley)
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