“Med kraft i hvert tak...”

KLUBBPRESENTASJON 2016-2018
Invitasjon til Samarbeidspartnere og
Støttespillere

Svømmeskolen
Med de nye målene for svømmeopplæringen i 2016 rettes oppmerksomheten på barns
ferdigheter i vann. Med svømmeskolen tilbyr Poseidon et kurstilbud utviklet av Norges
Svømmeforbund. Alle våre instruktører og trenere blir kurset årlig for å sikre kvaliteten
på undervisningen.
Poseidon har en viktig samfunnsrolle og bidrar til å redde liv.

Bredde- og Toppidrettsklubb
Poseidon tilbyr svømmeundervisning på ulike nivåer - både bredde- og toppidrett.
Klubben har gjennom flere år utviklet et nært samarbeid med Toppidrettsgymnaset i
Telemark.. Vi ønsker i årene fremover å utvidet tilbudet vårt og få enda større
mangfold og variasjon. Målet er at - alle
få et godt aktivitetstilbud i vann.

barn - uansett forutsetninger, skal kunne

“Svømming er blant de idretter som krever flest
treningstimer for å hevde seg på toppnivå ”

Poseidon har de siste 25 år hatt en rekke svømmere som har tatt medaljer i NM for senior og junior.
Klubben har også hatt svømmere som har representert Norge på diverse landslag. Vi tror flere av dagens
svømmere har potensiale til og videreføre dette og kanskje også representere Norge internasjonalt på sikt
Her er et utvalg gode enkeltprestasjonene fra de siste tiden:
Oda Marie Siljan:

1 gull i NM senior, 3 gull i NM junior.
Kåret av Varden til beste idrettsutøver i Telemark i 2009.

Sander Andersen:

1 gull i Nordisk juniormesterskap, 3 gull i NM junior,
Gull sammenlagt i ÅM, ÅM rekord på 200 rygg.

Eirik Nielsen:

Flere medaljer i NM senior og junior, Gull i ÅM på 200 medley,
Sølv ÅM sammenlagt. Deltagelse i Nordisk juniormesterskap

Marte Stamland:

Gull UM, Flere medaljer i NM junior, ÅM rekord 200 rygg,
deltagelse i nordisk juniormesterskap.

Ine Marie Andersen: Bronse på 200 m fly ungdoms-NM og sr-NM langbane

Ny svømmehall i Porsgrunn vil gi grobunn for fornyet og økt fokus på
vann- og svømmeaktivtet i årene fremover. POSEIDON ønsker å være en aktiv
medspiller for Porsgrunn kommune og en synlig aktør i nærmiljøet.

POSEIDON hadde i fjor over 50 oppslag i lokalavisene og klubben har utviklet
en bevisst strategi for aktivt å markedsføre våre små og store samarbeidspartnere.
Elitesvømming er også stadig mer fremtredende i landsdekkende media

Bli vår samarbeidspartner og støttespiller i forbindelse
med videre arbeid i 2016-2018.

Samarbeids- og Markedsføringsavtaler.
Hva kan vi tilby deres bedrift?
Klubben kan markedsføre virksomhet/bedrift ved vår deltagelse på stevner.
Logo på Badehette/T-skjorte/Treningstøy/Badekåper /Håndklær
Klubben kan markedsføre virksomhet/bedrift ved egne arrangementer fra rekruttstevner til Grenland TYR cup. Gi navn til egne arrangement.
Klubben kan tilby rabatterte kurs i Svømmeskolen for barn av ansatte eller tilby
egne kurs for virksomhetes ansatte. Har bedriften spesielle ønsker vil Poseidon
forsøke å imøtekomme dette; Event / Foredrag / Tilrettelagte arrangement.

“Svømming er en av få idretter hvor funksjonsfriske
og handicappede utøvere stiller side ved side til start i
vanlige konkurranser”

Et trenerteam satt sammen for fremtidig suksess

Poseidon har satt sammen et trenerteam med høy nasjonal og internasjonal erfaring :
Glenn Cudmore, hovedtrener: tidligere trener for jr-landslag, trent mange til nasjonale medaljer
Ingvild Snildal, teknikk: 49 nasjonale gull, 13 stående sr Norges-rekorder, VM-medaljer og OL-deltager
Maren Allum, svømmeskoleansvarlig og C-partiet: jr-NM gull, jr-landslags-svømmer
Lars Kristian Allum, B-partiet: sr NM gull, trent mange Bergens-svømmere til jr NM-gull
Sander Andersen, A-partiet og Elite: NM- og nordisk gull

Hva kjennetegner en
toppidrettsutøver i svømming ?

Enorm arbeidsvilje og utholdenhet
Har vannet som medspiller og utfordring
Evnen til å tilpasse seg naturkreftene
Er dette noe deres virksomhet kan identifisere dere med ?
Vi ønsker oss flere samarbeidspartnere Bli med på veien videre!

Sponsoransvarlig Anne S Vidnes
 957 49 067
 sponsor@skposeidon.no
Styreleder Ragnar Johnsson
 413 13 326
 leder@skposeidon.no

