
Nå kan vi bidra til en ny 
inntektskilde for klubben din!

Kjære klubbleder, 

Nå vil vi i Bryteforbundet fortelle deg om en fin mulighet for klubben din og medlemmene 
dine. Bryteforbundet har inngått et samarbeid med boligutvikleren Ambera, som tilbyr like 
mye et sosialt nettverk som boliger.

Vi vet at mange klubber dessverre har mistet medlemmer under pandemien, og 
mange klubber leter etter nye inntektskilder. Forbundet vil gjerne hjelpe til: Dersom 
medlemmer av klubben din velger å kjøpe en bolig i Ambera, doneres 2% (gjelder 
prosjekter i utlandet) av kjøpesummen tilbake til den lokale bryteklubben. 
Derfor bør medlemmer i den lokale bryteklubben bli med i Ambera.

Som dere vet, er noe av det viktigste Bryteforbundet gjør å jobbe for at barn skal oppleve 
mestringsglede og utvikling, og at barn skal ha et trygt nettverk innenfor idretten sin. For å få 
til dette, er sosiale og gode relasjoner helt essensielt. Vi har det bedre sammen.



Ambera tilbyr boliger med fellesskap 
Ambera tilbyr boliger med fellesskap til en overkommelig pris, som forenkler og betrygger 
livet til barnefamilier og aktive voksne, 50+. Det er en boform som tar høyde for sosialt 
samspill mellom generasjoner, som tilbyr individuelle boenheter med fellesarealer, sosiale 
møteplasser og aktiviteter utenfor skole og idrett – organisert av en aktivitetsvert. På denne 
måten sørger de for at alle barn får tilgang til en sosial og aktiv livsstil – både på, og utenfor 
idrettsbanen.

Ambera skal ta et samfunnsansvar og vil gi noe tilbake til idretten. Gjennom 
Bryteforbundet får nå klubben din muligheten til å bli med i Ambera gratis. Medlemmer av 
klubben får rett til å kjøpe bolig, delta på aktiviteter uten å kjøpe bolig, tilgang til å trene på 
Amberas idrettsanlegg i Norge og Europa m.m. Og dersom medlemmer i klubben du tilhører 
kjøper en bolig, doneres 2% av kjøpesummen tilbake til klubbkassa.

Oppfordre bryteklubbens medlemmer til på bli med i Ambera ved å registrere seg gratis 
via denne linken: ambera.com/reservasjon/ eller klikke på knappen nedenfor, og 
benytte koden: BRYTING

Dette må du gjøre:

KLIKK HER OG BLI MED I AMBERA

https://ambera.com/reservasjon/
https://ambera.com/reservasjon/

