BK Eva
Brons 2017!
Vi lyckades ta oss
till slutspel igen
med landets fyra
bästa lag och knep
en fin bronsmedalj.
Nu vill vi ha mer och
siktar mot ädlare
valörer!

Vi är damklubben som funnits i Stockholm sedan 1960. Klubben
startades i Åkeshovshallen i Bromma och hör numera hemma i
Högdalens Bowlingpalatz. Genom åren har vi haft många
framgångar. Det var en Eva-tjej, Elna Asp, som vann första SM
som spelades för damer 1961. Idag är vi ca 30 medlemmar – ett
härligt gäng av glada och positiva tjejer i olika åldrar.
Vi har ett tydligt mål för den kommande säsongen och det är att
A-laget ska till slutspel och Farmarlaget ska behålla sin plats i
Allsvenskan, som vi lyckades kvala upp till förra säsongen efter
många försök. Att spela i de högsta divisionerna är väldigt roligt
och även väldigt kostsamt. Därför behöver vi ditt stöd!

Världens bästa liga!
Spelare från hela världen kommer till Sverige för att få vara med
i vårt unika seriesystem. Det är ett spännande matchspel som är
väldigt publikvänligt, vilket gör att fler och fler börjar få upp
ögonen för just vårt sätt att tävla. Däribland media och vi har
fått se fin bowling på tv allt oftare de senaste åren. Det tycker vi
är roligt!
BK Eva, c/o Lena Sulkanen
076-821 17 98
bkeva@bkeva.se
www.bkeva.se

Till slutspel 2018
Stöd BK Eva i bowlingens elitserie

Var med på vår resa mot guld!
Sponsorerbjudande säsongen 2017/2018

Bronssponsor

Guldsponsor
Reklamplats i/på:

Reklamplats i/på:

✓ programbladet för våra 11 hemmamatcher
✓ www.bkeva.se
✓ Sveriges äldsta damtävlings hemsida
www.evaturneringen.bkeva.se
✓ 12 scoringskärmar på Högdalens Bowlingpalatz
✓ Eva-turneringens samtliga utskick till alla
damföreningar och bowlinghallar i landet
✓ samtliga spelares matchtröjor
Sponsorträff/träningskväll med BK EVA ingår!

✓ programbladet för våra 11 hemmamatcher
✓ www.bkeva.se
Sponsorträff/träningskväll med BK EVA ingår!

Pris: 2.500:-/12 månader

Företagsevent

Pris: 12.000:-/ 12 månader
Bowla med en världsmästare!

Silversponsor
Reklamplats i/på:
✓
✓
✓
✓

programbladet för våra 11 hemmamatcher
www.bkeva.se
Sveriges äldsta damtävlings hemsida
www.evaturneringen.bkeva.se
Eva-turneringens samtliga utskick till alla
damföreningar och bowlinghallar i landet

Sponsorträff/träningskväll med BK EVA ingår!

Pris: 5.000:-/ 12 månader

Ta med kollegorna på en avkopplande aktivitet efter en lång
dags möte eller konferens. BK Eva representerar med någon av
sina elitseriespelare som instruerar och ger råd och tips. Kanske
får ni möjlighet att bli coachade av klubbens världsmästarinna
från 1983 och 2013, Lena Sulkanen! Varför inte avsluta kvällen
med en rolig tävling?

Pris: enligt överenskommelse
Lena Sulkanen
Trefaldig världsmästarinna 1983! Lena är i hög
grad aktiv – både som ordförande och klubbens
mest rutinerade spelare. Hon håller fortfarande
hög klass och i senior-VM 2013 var Lena med
och tog hem lagguldet.

