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BKL
Stiftet 5. oktober 2006
www.bklimfjord.dk
www.facebook.com/bklimfjord

www.facebook.com/bokseklubbenlimfjord
Bilstrupvej 2, 7800 Skive, Tlf.: 60 73 60 04

Hovedsponsorat
Hovedsponsorat indeholder:
Logo på kamptrøje, ryg
Logo på træningsdragter og paradedragter, ryg
2 reklamepuder i boksesalen
Skilt på sponsorvæg
Navn i annoncer og reklamer
Kr. 50.000 kr. pr. år

Tøjsponsor
15 sæt boksetøj + 10 paradedragter + 5 træningsdragter
Logo på kamptrøje, paradedragt og træningsdragt, bryst
25.000 kr.

Skilte i træningscentret
Skilte i begge træningssale og på sponsorvæg

10.000 kr. pr. år

Skilt på sponsorvæg + streamer i boksesalen

5.000 kr. pr. år

Banner på væg i boksesalen

4.000 kr. pr. år

Streamere i boksesalen, 6 stk.

3.000 kr. pr. år

Logo på ringpuder i boksesalen

2.000 kr. pr. år

Om træningscenter
Bokseklubben Limfjord
Træningscenter BK Limfjord er egnens

Hvad kan klubben tilbyde?

største og ældste motionscenter.

I BK Limfjord er der plads til alle.

Centret rummer det absolut største

Klubben har fået flere

udvalg i håndvægte, vægtstænger og

integrationspriser fra Skive kommune,

skiver samt funktionelle maskiner.

vi hjælper jobcentret med at få folk i

På cardio-reposen, er der masser af
muligheder til alle. Vi har bl.a.
løbebånd, motionscykler,

praktik og fleksjob og vi har den
filosofi :”Hellere et ringhjørne end et
gadehjørne”.

crosstrainere, stepmaskiner,
romaskiner, sofacykler, spinningcykel.
Vi har muligheder for alle aldre og
niveauer.
Bokseafdelingen i BK Limfjord er en af
landsdelens dominerende. Navnet er

kendt i det meste af landet og
klubbens boksere er dygtige. Vi har
flere medaljetagere ved mesterskaber
og internationale turneringer og
klubben har gennem tiden produceret
flere landsholdsboksere og én som er
professionel junior-verdensmester.

Klubben er drevet af frivillige ildsjæle
som yder et kæmpe stykke arbejde.
Ikke mindst socialt arbejde, både med
børn og voksne.
På vores junior-boksehold kommer
bl.a. børn som har svært ved at
fungere under ”normale” forhold og
her finder de disciplin blandet med en
kærlig tilgang. Det og det gode
kammeratskab bidrager til deres
trivsel og livskvalitet.
For at vi kan fortsætte vores forening
og vores arbejde, har vi brug for
sponsorer, og vi tager imod ethvert
bidrag som kan hjælpe vores arbejde.

Sponsorfordele
3.000 kr. pr. år
1 stk. 1/1 årskontingent til firmaet
5.ooo kr. pr. år
2 stk. 1/1 årskontingent til firmaet
10.000 kr. pr. år
5 stk. 1/1 årskontingent til firmaet

c

25.000 kr.
5 stk. 1/1 årskontingent til firmaet
10 fribilletter til BKL boksestævner i indeværende sæson
10 fribilletter til øl/vand ved stævner i indeværende sæson
50.000 kr. pr. år
5 stk. 1/1 årskontingent til firmaet
10 fribilletter til BKL boksestævner i indeværende sæson
10 fribilletter til øl/vand ved stævner i indeværende sæson
2 partoutbilletter til JM i boksning i indeværende sæson
Alle priser er UDEN. moms, da klubben ikke er momspligtige.
Alle priser er uden produktion af skilte/streamers.

Tidsforløb på sponsorater er mindst 2 år.

Bankforbindelse:
Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr

9070

Kontonummer:26 00 05 11 16

