


Vad är Krafttaget?
En möjlighet att bli delaktig i HK Malmös fortsatta 
utveckling och påverka spetsen i vår verksamhet.

Krafttaget – En del av något större i en modell 
med två ben. Det ena är att skapa en stor och 
kraftfull ekonomisk plattform till HK Malmö 
– och den andra att låta dig som partner 
komma närmre våra elitlag med större 
delaktighet, ökad insyn och möjlighet att 
påverka.

Genom din insats kommer vi att kunna 
spetsa Herr- respektive Dam-truppen 
med ytterligare kvalitetsspelare.

Vad bygger Krafttaget på?
Modellen bygger på att alla som investerar i Krafttaget ska 
veta exakt hur pengarna används och vad de går till. 

Det blir en helt ny typ av kontinuerlig dialog med såväl 
Sportchef, Tränare och Ordförande. Vi involverar även spelarna 
som med egna ord kommer ge en inblick i sin vardag.

Krafttaget är ett steg mot att skapa en föreningskultur 
som i framtiden förhoppningsvis utvecklas än mer och kan 
kombineras med nya och innovativa mervärden.

Sist men inte minst, ska våra träffar vara informella, 
sociala och vi ska se till att ha roligt ihop.

Gör som jag, skriv på du också för Krafttaget!

 
Jörgen Rasmusson 
Ordförande

Innehåll
Rätt att få alla värvningar bekräftade via mail eller sms innan 
klubben går ut i officiella kanaler.

Möjlighet att vara med och utveckla innehållet i Krafttaget.

Årlig redovisning av användningsområdena för intäkterna.

Inbjudan till två träningar med Herrlaget och med Damlaget 
där våra tränare går igenom och förklarar de olika momenten.

Exklusiva möten med huvudtränarna och vår sportchef vid 
två tillfällen under säsongen med möjlighet att ställa dina 
egna frågor.

Exklusiva erbjudanden och rabatter från föreningen.

Inbjudan till bussresa till ett derby.

Inbjudan till lunchträff.

Inbjudan till AW.

Inbjudan till Gåsamiddag.

Pris:	 10	000	kr	för	befintliga	partners	 
från	nätverksnivå.
Pris:	 25	000	kr	för	icke	partners.
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Bli	en	del	av	Krafttaget
Gunnar	Wibisono,	sälj- och sponsoransvarig 
gunnar@hkmalmo.se										0707-232326
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