
SPELA
VÄLGÖRENHETSGOLF

MED GULDHJÄLTARNA I 
ISHOCKEY FRÅN  
OS I TURIN 2006

3 september 2016
den 3 september kommer 

Mästarna från Turin-OS till 
kungsbacka golfklubb.

Och du har chansen att få 
spela med någon av dem.

World Childhood Foundation arbetar för att förhindra 
att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. Därför 
stödjer vi cirka 100 projekt runt om i världen som arbetar 
med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för 
övergrepp, barn i samhällets vård, gatubarn och familjer i 
riskzonen.

Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets 
rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. 
Vårt mål är att inget barn ska hamna i våldsamma 
och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och 
kärleksfull barndom.

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 
1999 av Drottning Silvia och arbetar för allas rätt till en 
barndom.



PA R T N E R S

Daniel Alfredsson
Daniel Alfredsson är medlem i Kungsbacka Golfklubb och 
har tagit initiativet till en välgörenhetstävling till förmån för 
World Childhood Foundation.
 Till tävlingen inbjuds förutom partners, välgörare och cele-
briteter även legenderna från Turin-OS 2006 - spelarna i laget 
som tog guld och av många ansett som det bästa hockeylaget 
genom tiderna. 
 Vad passar bättre med ett 10-årsjubileum just i år, då vi för 
första gången får njuta av golf från OS i Rio.

Tävlingen
Tävlingen spelas i lag om fyra spelare med en legend/celebri-
tet per lag med shotgunstart. Max antal lag är satt till 30. 
 Anmälan styrs av anmälningsdatum enligt principen, först 
till kvarn. Så om du vill uppleva spänningen inifrån, anmäl 
dig snarast.

Anmälan
Ta chansen att spela med en OS-guldmedaljör. Anmäl dig 
till Daniel Alfredsson & Sweden Hockey Legends Invita-
tional så är du också med och stödjer World Childhood 
Foundation. Allt överskott går till välgörande ändamål. 
Anmälan görs till Kungsbacka GK´s kansli
Telefon 031-93 81 80, mail: kansli@kungsbackagk.se

företagssponsring
Som företagare får du frukost, greenfee, lunch, diplom, lag-
foto, exponering i marknadsmaterial och en helt fantastisk 
dag på golfbanan. 
Pris per lag om tre spelare 15.000:- kr exkl. moms

privatsponsring
Privatpersoner får frukost, greenfee, lunch, diplom, lagfoto 
och en helt fantastisk dag på golfbanan.
Pris per person 2.000:- kr

KOM och se LIDSTRÖM, Sudden och Alfie göra upp.
Nu ska det bestämmas vem som är bäste  

golfaren bland hockeylegenderna.


