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Mathias Høyer Christensen, Jysk Mester 2018

Lindholm Bokseklub
Lindholm Bokseklub blev etableret i 1931 og er dermed én af Danmarks ældste
bokseklubber.
Lindholm Bokseklub er en klub med SPORT, SUCCES og SOCIALT SAMVÆR i fokus.
Vi ønsker, at skabe et samlingspunkt for dem, som lever og brænder for boksesporten og
kulturen bag.
I Lindholm Bokseklub er der plads til alle!
Vi tilbyder hold til juniorboksere, motionister og kampboksere.
Alle hold trænes af erfarne og kompetente trænere.
Viking Box Cup
Lindholm Bokseklub arrangerer og afholder hvert år nytårsstævnet Viking Box Cup.
Stævnet har eksisteret siden 1996 og afholdes over 2 dage. Boksetalenter fra hele verden
deltager i Viking Box Cup, og stævnet tiltrækker et stort publikum.
Boxing Team Nordjylland
Lindholm Bokseklub og 8 øvrige nordjyske bokseklubber har indgået et samarbejde, hvor
klubberne i højere grad skal træne og sparre med hinanden samt hjælpe hinanden med at
arrangere stævner. Målet er, at der i samtlige vægtklasser i finalerne ved de store
stævner skal være mindst én nordjyde repræsenteret.
Folkene bag…
Lindholm Bokseklub drives af frivillige ildsjæle. Bestyrelsen og trænerne arbejder gratis
for klubben. Derudover har Lindholm Bokseklub et stort netværk af frivillige, som blandt
andet hjælper til ved sociale arrangementer og stævner.

René Nielsen og Søren Søndergaard, Trænere for Kampbokserholdet

Sponsoraftale 2018/2019
Pakke 1
Stationær reklameskiltning i Lindholm Bokseklubs træningslokale
Skilt med alle sponsorenes navne/logoer ophænges i klubbens træningslokale
Reklame ved stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
Navn/logo på flytbare Roll-Ups, mulighed for uddeling af reklamemateriale
Navn/logo på Lindholm Bokseklubs hjemmeside
Med direkte link til egen hjemmeside
Adgang til Lindholm Bokseklubs Facebook-gruppe for medlemmer (lukket gruppe)
Gruppen benyttes blandt andet ved tilmelding til arrangementer, fester og lignende
Sponsorbevis til ophæng
Sponsorbevis (A4 format) i ramme til ophæng
Gratis træning i Lindholm Bokseklub
Mulighed for træning på alle hold i Lindholm Bokseklub
Gældende for 1 person
Invitation til sociale arrangementer afholdt af Lindholm Bokseklub
Eksempelvis foredrag, sommerfest, julefrokost og løb
Gældende for 1 person
VIP arrangement i forbindelse med Viking Box Cup
Fri entré og forplejning samt networking med øvrige sponsorer og LBK’s bestyrelse
Gældende for 1 person
Pakke 1+2
Reklame på Lindholm Bokseklubs t-shirts
Navn/logo på t-shirts som uddeles eller sælges til klubbens medlemmer
Kampsponsor
Firmanavn nævnes i forbindelse med boksekampe ved stævner
Reklame på Lindholm Bokseklubs kamptøj
Sponsorenes navne/logoer fordeles på de enkelte boksers kamptøj
Reklame på boksering
Navn/logo på boksering ved stævner afholdt af Lindholm Bokseklub
1 årligt træningsevent for sponsorer og deres ansatte
Den enkelte sponsors virksomhed får stillet lokale og træner til rådighed til et træningsevent
Sværvægt
(Pakke 1)
2.500,00 kr./årligt

Supersværvægt
(Pakke 1+2)
5.000,00 kr./årligt

*Sponsorater skal være tegnet senest den 1. juli 2018 grundet tryksager

Hvad bruger Lindholm Bokseklub sponsormidlerne til?
Sponsorater skal blandt andet bruges til, at:


Finansiere Lindholm Bokseklubs daglige drift



Indkøbe nyt træningsudstyr



Sikre de bedste træningsfaciliteter for klubben kampboksere



Støtte klubbens talentudvikling



Betale for stævnedeltagelse



Bidrage til kamptrænernes udgifter (beklædning + kørsel til stævner)



Finansiere afholdelsen af Viking Box Cup



Afholde sociale arrangementer og netværksmøder for medlemmer og sponsorer



Promovere Lindholm Bokseklub

Kontakt
Lindholm Bokseklubs Sponsorudvalg
Renè Sørensen
Telefon: +45 2221 8800
E-mail: formand@lindholm-bokseklub.dk

Christoffer Højer, Kampbokser

