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STØT DIN LOKALE 
BÅDKLUB

- TIL GAVN FOR BØRN  
OG UNGE

www.baadklubben-ege.dk

www.baadklubben-ege.dk

Ønsker du at støtte Bådklubben Ege med dit 
sponsorat, så kontakt en af vores fondsøgere i dag:

Birthe Engkilde
Mobil: 22855625
E-mail:  birtheengkilde@hotmail.com

Søren Møller Jensen
Mobil: 26 36 65 88
E-mail: huljen@email.dk



Bådklubben Ege er Strøby Egedes bådklub og en aktiv 
klub med 15-20 unge sejlere i aldersgruppen 8-17 år.

Vi har et stærkt sammenhold på tværs af alle aldersgrup-
per. De unge lærer at sejle, men derudover lærer de en 
masse om godt kammeratskab, om at passe på hinanden, 
og om at have respekt for havet og følge visse regler.

Men først og fremmest har vi det sjovt med at være 
aktive sammen. Vi afholder bl.a. kapsejlads med vores 
søsterafdeling i Rødvig, og for at kunne inddrage de 
større unge i denne kapsejlads, har vi brug for nye joller.

Vi har brug for din hjælp!
Bådeklubben Ege drives som så mange andre klubber, 
af frivillige kræfter og når større investeringer skal fore-
tages, er vi meget afhængige af, at det lokale erhvervsliv 
vil støtte op.

Lige nu ønsker vi at indkøbe 2 stk. FEVA Joller, så vi 
kan opretholde medlemmer i den større aldersgruppe. 
Jollerne koster kr. 52.000,- pr. stk. så vi har brug for 
lokale sponsorer, som vil hjælpe os til at forblive en ak-
tiv klub for de unge i nærområdet.

Hvad får du som sponsor?
Som sponsor kan vi tilbyde dig følgende:
• Plads på sponsorvæggen i klubben
• Logo og link på vores hjemmeside
• Logo på den båd du er med til at sponsorere
• Mulighed for at låne vores klubhus til mindre  

arrangementer, hvor vores unikke udsigt vil  
skabe nogle helt særlige rammer

Klubben besøges hvert år af mange lokale beboere, 
medlemmer og forældre i hele sommersæsonen. Og 
Sankt Hans Aften er Bådklubben Ege hvert år et stort 
tilløbsstykke med båltale, live musik og fyrværkeri. Båd-
klubben Ege har med andre ord en stor plads i mange 
lokale hjerter, og vi håber også, at I som en del af det 
lokale erhvervsliv, har lyst til at være en del af den succes.

Bådklubben Ege for voksne
Bådklubben har også en lang række voksne medlemmer 
som sejler kajak hos os. Vi tilbyder undervisning i kajak- 
sejlads og har mange sejlere med fast plads i klubben.

Det er vi rigtig glade for!
Se bagsiden og kontakt vores en af vores 
fondsøgere i dag!

Vil du være sponsor?

Vi er medlem af Dansk Sejlunion 
og vores instruktører har  

mange års erfaring.


