
OV Helsingborg  /  Mejerigatan 2  /  252 76 HELSINGBORG 
Tel 042-14 89 90  /  kansli@ovhelsingborg.se

MÅLKRONAN
STÖD OV HELSINGBORG. VINN FINA PRISER!

PA R T NE R E R B JUD A NDE N

Anmäl dig direkt till Andreas Söderström på andreas.soderstrom@
ovhelsingborg.se. Märk anmälan med ”Målkronan” och ange namn, 
gissa antal mål samt mailadress till fakturan. 

Sista anmälningsdag är 14 oktober. Observera att anmälan är 
bindande!

Med vänlig hälsning, OV Helsingborg

För varje mål OV Helsingborg gör i Allsvenskans grundserie 
denna säsong stöttar du klubben med en krona. Betalning 
sker i två etapper, den första i början på januari och den 
andra i slutet av mars.

DETTA FÅR DU 
SOM TACK FÖR 
STÖDET:
• Ditt namn på en samlingstavla

i entrén till matcherna
• Ditt namn på hemsidan under 

rubriken Målkronan.
• En snygg lagaffisch med 

autografer.
• Inbjudan till OV Helsingborgs 

försittning till publikmatch 
den 16 november där det ingår 
entré, mat, dryck, intervjuer 
och uppträde

• Genom att gissa antalet mål 
våra representationslag 
gör tillsammans är ni med 
i utlottningen av fina 
priser bl.a. en flygresa till 
Stockholm t/r inklusive hotell 
för 2 personer. 

För varje mål OV Helsingborg gör i Handbollsligans 
respektive Allsvenskans grundserie denna säsong 
stöttar du klubben med en krona.Betalning sker i 
två etapper, den första i början på 
januari och den andra i slutet av mars.

Anmäl dig direkt till Andreas Söderström på 
andreas.soderstrom@ovhelsingborg.se
Märk anmälan med ”målkronan” och ange namn, 
gissa antal mål samt mailadress till fakturan 
Sista anmälningsdag är 31 oktober

Observera att anmälan är bindande!

Med vänlig hälsning, OV Helsingborg

DETTA FÅR DU
SOM TACK FÖR 
STÖDET: 
• Ditt namn på en samling
   tavla i entrén till matcherna
• Ditt namn på hemsidan 
   under rubriken målkronan.
• En snygg lagaffisch med
   autografer.
• Inbjudan till OV Helsingborgs
   försittning till publikmatch 
   där det ingår entré, mat, 
   dryck, intervjuer och uppträde
• Genom att gissa antalet mål
   våra representationslag gör 
   tillsammans är ni med på u 
   lottning av fina priser bl.a. en 
   flygresa till Stockholm t/r för 
   2 personer. 

Gå med i Målkronan! Lagom till damernas 
hemmapremiär lanserar vi återigen 
Målkronan – där du betalar en krona för 
varje mål OV:s herrlag och damlag gör.

 
 

VILL DU STÖTTA 
OV HELSINGBORG 
LITE EXTRA? 




