Kom i godt selskab!

Hvad er KG66?

Få dit budskab frem i Kastrup Gymnastikhal – og ram 1.000 glade,
engagerede og aktive mennesker. Mange gange ‐ hver uge

Danmarks suverænt bedste gymnastikklub på kvindesiden har domineret
kvindelig idrætsgymnastik i mange år – og det danske landshold udgøres
primært af KG66‐gymnaster.

KG66 har fået mulighed for at tilbyde eksponering via reklameskilte i
Danmarks mest moderne gymnastikhal på Kamillevej i Kastrup.
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gange om ugen. I et miljø, der emmer af ambitioner, sundhed, glade
mennesker og lokalt sammenhold. Et kraftcenter inden for gymnastik‐
verdenen, hvor der både udvikles nationale mestre på samlebånd og
samtidigt sørges for et hyggeligt breddemiljø.

I spidsen for den sportslige sektor har vi den tidligere ungarske OL‐
gymnast Bernadett Balazs, som sikrer en sportslig rød tråd op gennem
h l systemet.
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der dyster verden rundt. En satsning, som forhåbentlig udmønter sig i
OL‐deltagelse i 2016 eller 2020.
Kastrup Gymnastik Forening af 1966 er dog meget mere end guld‐
medaljer.
medaljer

Elite og bredde går hånd i hånd i KG66.
Hver dag boltrer hundredvis af unge mennesker sig i Kastrup Gymna‐
stikhal. Piger og drenge på alle niveauer benytter sig af de moderne
faciliteter ‐ og her er forældrene naturligvis en del af målgruppen for dit
budskab Ikke mindst til vores populære "Legelørdage"
budskab.
Legelørdage , hvor hallen er
fyldt med børn og forældre fra hele Amager, der kan stifte bekendtskab
med gymnastikken og hygge sig med redskaberne. Klubben har for nylig
modtaget Tårnby Kommunes "Æresmedalje for idræt 2012".

KG66 er ligeledes hyppige værter for både regionale og nationale
g ramme endnu
mesterskaber – ogg således vil dit budskab naturligvis
bredere end lokalmiljøet. Op til ti gange årligt er vi værter ved sådanne
events.

Hvorfor skal du med på holdet?
Alle idrætsklubber har brug for
sponsorer, og KG66 giver dig fuld
valuta
l
ffor sponsorkronerne:
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gymnaster nyder godt af en stor
opbakning fra forældre – og derfor
rammer du typisk en hel familie pr.
gymnast. Dit budskab kommer frem i
et idrætsmiljø
idrætsmiljø, hvor børn og unge
stortrives.
Hvad koster det?
For kr. 3.500 om året får du et skilt
med firmalogo på vores sponsorvæg
og sponsortavle, logo på diasshow i
hallen og bannerannonce el.lign. på
vores hjemmeside. Prisen er ekskl.
produktion af skilt, banner og opsæt‐
ning
ning.
Kontakt:
Vi håber, at du har lyst til at udnytte
muligheden for dels at få en god
eksponering i et attraktivt miljø – dels
støtte en stor lokal klub på Amager.
Kontakt Rune Schilling Gilberg på tlf.
2627 5755 eller gym.kg66@gmail.com.
g
Vi gglæder os til at høre fra dig.

Bliv sponsor for Danmarks bedste
kvindelige idrætsgymnaster ‐
og hjælp os på vej til OL i 2016

3 gymnaster fra KG66 udtaget til
EM i Kvindelig Idrætsgymnastik i
2013

Se indslag i DR Sporten:
http://www.facebook.com/video/
embed?video_id=1015137479550
7012

Find KG66 på Facebook

Kastrup Gymnastikforening af 1966

