
HK MALMÖ, MALMÖS BARN 
OCH BARNCANCERFONDEN 

SPELAR I SAMMA LAG. 
VILL DU VARA MED?

I SAMMA LAG.



VI BRINNER FÖR MER ÄN HANDBOLL.
Det viktigaste vi har är barnen. Det tror vi att de flesta håller med om. I vår egen 
förening spelar ca 350 barn i sporthallar runtom i Malmö. Men alla barn har det inte 
så bra, långt därifrån. 

Vi i HK Malmö vill därför göra ännu mer genom att stödja Barncancerfonden Södra. De 
gör en helt fantastisk insats för barn som far illa och därför vill vi gärna bidra till deras 
verksamhet. Vi hoppas att du också vill hjälpa till.    

          Styrelsen i HK Malmö

HK MALMÖ OCH BARNCANCERFONDEN SPELAR I SAMMA LAG. 
VILL DU VARA MED?
Tisdagen den 6 mars kl. 19.00 arrangerar HK Malmö en match i Handbollsligan mot Ricoh 
Handboll till förmån för Barncancerfonden Södra. Det är fri entré för alla – så räkna med 
publiksuccé! 

Genom att delta så stödjer du inte bara det mest värdefulla vi har – du erhåller också 
goodwill och bjuds naturligtvis på svensk handboll i toppklass och en trevlig middag  
i sällskap med många andra företag. 

Av intäkterna denna dag går 15 % till Barncancerfonden Södra som också finns på plats med 
insamling. Övriga intäkter går direkt till Malmös barn genom HK Malmös samhällssociala 
projekt ”Himmelsk handboll” där vi i samverkan med skolorna i Malmös utsatta områden 
integrerar barnen i det viktiga föreningslivet och vänder utanförskap till gemenskap! 

Om vi samarbetar kan vi uppnå fantastiska resultat och inte minst laganda – eller som vi 
säger i HK Malmö ”i samma lag”! Den satsade summan multipliceras med åskådarantalet 
och faktureras i efterhand, dock max 7 500 kr.

• Företagsnamnet på LED-banners.

• Företagsnamnet i matchannons i media.

• Företagsnamnet på affisch och på HK Malmös sociala medier  
 såsom Facebook och Twitter.

• Företagsnamnet på HK Malmös hemsida.

• Mat och dryck för två personer i VIP-loungen på matchdagen.

BETALA 3 KR/ÅSKÅDARE OCH FÅ:

I SAMMA LAG.


