
Vi behöver sponsorer till våra brottare!! 
Värnamo brottarklubb är en förening med lång tradition av socialt och idrottsligt engagemang. 
Idag finns ca. 80 barn och ungdomar i träning, med schemalagda aktiviteter flera gånger varje 
kväll. Tränar gör tjejer och killar från 7 år upp till 80!!! Vi är glada över våra veteraner som visar 

på en av klubbens styrkor, dvs. kamratskap och gemenskap. En gång brottare alltid brottare.  

Klubben har många talangfulla killar och tjejer i träning som utmärker sig på ett positivt sätt vid 
tävlingar runt om i landet. Båda när det gäller resultat och sportslighet.  

Värt att notera, klubben är en av de föreningar som erövrat flest SM-medaljer genom 
tiderna 

Några av klubbens målsättningar: 
• Genom ett stort socialt engagemang skapa trygghet hos våra barn och ungdomar. 
• Genom låga avgifter och ideellt arbete vara öppen för alla barn och ungdomar som vill 

träna och tävla med oss.  
• Genom utbildning av våra tränare och ledare/föräldrar skapa möjligheter för alla brottarna 

att utvecklas inom sporten. 
• Hos oss är alla välkomna, oavsett om man vill bli OS-medaljör eller bara ta del av 

gemenskapen 

2013 erhöll vi Värnamo Kommuns Föreningspris, med följande motivering: 

”För deras stora barn-och ungdomsverksamhet som engagerar både barn och föräldrar. 
För ett engagerat frivilligarbete som att tex. utrusta sin träningslokal till en lokal i toppklass. 
För sitt sätt att ställa upp då medlemmar drabbas av det ofattbara. Värnamo Brottarklubb har flera 
gånger visat att man finns där och stöttar. Klubben har verkligen gett bevis på att det sociala och 
mänskliga är minst lika viktigt i en förening som träning och tävling”. 

Som återkommande sponsor i Värnamo brottarklubb får du/ni en reklamskylt i vår lokal (100x70 
cm). Företagets namn på våra tävlingsprogram exponering på vår hemsida samt vid våra 
tävlingar.. Vi ger även ditt företag möjlighet att utnyttja våra lokaler för en ”Kick-Off” med bastu 
eller kanske en annorlunda friskvårdskväll. 

Om du undrar något om vår verksamhet besök gärna vår hemsida www.varnamobk.se 
eller varför inte avlägga ett besök i vår lokal vid någon av våra träningskvällar. 
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