
PARTNERSKAP
Erbjudande från Borstahusens BK

Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig älska BBK



Väx med Borstahusen
Fredagen den 20 januari 1922 hölls 

ett möte i fiskeläget Borstahusen. På 

mötet beslutades att bilda en brottar-

klubb. Så föddes Brottarklubben At-

leten. Tidigt på 1920-talet hade även 

fotbollen fått fäste i Borstahusen. Ett 

gäng hade själv gjort en fotbollsplan 

vid Alfreds badhus. De röjde marken, 

sådde gräs, timrade till stolpar och 

tillverkade nät. Allting gjorde de för 

egen hand. De bildade sedan en klubb, Borstahusens BK hade bildats.

Texten är ett utdrag från boken "Om brottning och fotboll på lejet -Borstahu-

sens BK 1922-1992" en jubileumsskrift skriven av Åke Jönsson.

Borstahusens BK är en anriK förening med lång historia och år 2022 firar vi vårt 

100-årsjubileum. I takt med att området Borstahusen växer vill vi som förening

göra likaså och tillsammans med våra partners bidra till att fler ungdomar får en

meningsfull och aktiv fritid.

som partner är du med och stöttar och hjälper oss att bedriva vår verksamhet 

som innefattar ungdomslag i olika årskullar och ett seniorlag. Att spela i Borsta-

husens BK är att få möjlighet att utveckla sina fotbollskunskaper utifrån sina egna 

förutsättningar i en trygg miljö där glädje, gemenskap, kamratskap och sportslig-

het är ledord. Vi strävar även efter att utbilda fler ledare som står redo att välkom-

na det växande antalet barn som kommer till vår Lek med boll verksamhet. 

som tacK för denna stöttning erbjuder vi dig och ditt företag möjligheten att synas 

i ett meningsfullt sammanhang med exponering på vår idrottsplan i form av en 

arenabanderoll.

– ta chansen och väx med Borstahusen – ditt engagemang gör skillnad.

nightcap
Nighcap är en årlig inomhusturnering som Borstahusens BK anordnar och gjort så 

ändå sedan 1981. Turneringen, som spelas en lördag i december kring lucia, är 

en stor höjdpunkt för Landskronafotbollen och vid varje turnering fylls Idrottshallen 

med spelare, ledare och publik i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Nightcap är verkligen en turnering för alla och du som partner har möjligheten att 

synas i ett sammanhang som skänkt glädje till Landskronafotbollen i närmre 40 år.

Partner 1 år   4000 SEK
- Företagslogga på vår hemsida borstahusensbk.se
- Exponering ute på Ulkvallen med 1 st
arenabanderoll (ex produktion)

Vill du och ditt företag vara med och växa med Borstahusen?
Kontakta då oss

Partner 3 år
- Företagslogga på vår hemsida borstahusensbk.se
- Exponering ute på Ulkvallen med 1 st
arenabanderoll (ex produktion)

  10 000 SEK

Nightcap
- Företagslogga på rullande tv-skärm

  2000 SEK



Borstahusens Bollklubb
Skepparvägen 104, 261 61 Landskrona 

www.borstahusensbk.se 
borstahusensbk@hotmail.com

Kontaktpersoner för partner: 
Fredrik Nordström: 070 -948 83 62 

Viktor Nilsson: 070 -829 59 92




