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Sponsorbrev nr. 2, 2009.
Bokseklubben ”EBBK”, Esbjerg inviter til boksestævne på
Tobakken, fredag d. 30/10-09 kl. 19.30.
For første gang i flere sæsonen bliver EBBKs første stævne i en sæson, ikke
julestævnet, men selv om vi allerede nu byder på boksning på Tobakken, så
holder vi selvfølgelig også stævne d. 27/12-09.
Og som traditionen byder, er det også denne gang nogle af Danmarks bedste
boksere der bydes på. I flæng kan nævnes:
Peter Gram, Supersværvægt, DM 2008, 2006, Sølv 2009. JM 2009,2008, 2006.
Martin R. Pedersen, Mellemvægt, JM 2009, NM sølv 2009, JJM2007.
Anders René Jensen, Mellemvægt, DM2008, Sølv2009.
3 boksere, der også er med på Box Team Nord og landsholdsboksere, de har
tilsammen bokset mere end 200 kampe.
EBBK råder også over nogle af de bedste ungdoms og junior boksere, så som:
Mike Adelholm, Weltervægt, UDM2009. Gzim Muli, Letweltervægt, JDM2009.
Yasin Kiris, Mellemvægt, UDM2009.
Og som kronen på værket, blev vores cheftræner og landholdstræner, Jens
Heuckendorff, valgt som årets leder 2009 i DaBU, et kæmpe cadeau til Jens for
hans mere end 8 år som landsholdstræner og flotte klubresultater.
Derfor er det også meget vigtig for os som klub, at have en god sponsorskare,
hvis vi skal vedblive at være med iblandt de bedste bokseklubber i Danmark.
Derfor vil jeg også både sige Jer tak for den støtte i allerede har givet EBBK
igennem årene, men også appellere til Jer om at vedblive med at støtte
EBBK, selv i disse finanskrisetider, for uden Jeres støtte kan vi ikke forblive
på det høje niveau vi har holdt igennem de sidste mange sæsoner.
Også denne gang vil det være muligt for vores sponsere at booke bord på 1.
balkon, Prisen er kr. 1250,- inc. 8 store fadøl, bestilles ved undertegnede senest d.
28/10-09.
De sportsligste hilsner
Brian T. V. Andersen
Formand – EBBK - +45 20400738.
Medlem af JABU, DaBU, DIF & AIBA.

