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MILJONSUCCÉN MED
SPORTKRONAN FORTSÄTTER
Den 10 mars lanserade Team Sportia Sportkronan. Sedan dess har nästan
500 föreningar och klubblag från hela landet ansökt om bidrag. Den 6 oktober
utses de bästa, mest välmotiverade och angelägna ansökningarna, som
belönas med produkter från Team Sportia till ett sammanlagt värde av cirka
350 000 kronor.
Vid förra utdelningstillfället den 5 maj fick 22 lyckliga klubbar dela på
västar, strumpor, fotbollsmål, pilatesbollar och mycket, mycket mer.
– De många ansökningarna visar att det finns ett jättestort behov för utrustning ute hos klubbarna
och i breddidrotten. Vi på Team Sportia är därför mycket glada över att få vara med och göra skillnad
för alla dessa idrottens gräsrötter, säger Fredrik Andreasson, vd på Team Sportia.
För att komma med i Sportkronan kan klubbarna som vill tävla om utrustning enkelt söka bidrag
genom att ladda upp filmer, bilder och motiveringar som beskriver vad just deras klubb behöver.
En jury utser vinnarna som belönas med de produkter man ansökt om.
Bakom Sportkronan står Team Sportia som nu väljer att stödja breddidrotten runt om i landet.
I stället för att stödja elitidrottens miljonverksamheter vill Team Sportia vara med och hjälpa den
vardagliga idrotten som för det mesta vilar på eldsjälar och ideellt arbete med lotterier, loppisar
och kakförsäljning genom att bidra med matchdräkter, målburar, overaller, bollar och annat.
Under 2011 planerar Team Sportia att dela ut sammanlagt en miljon kronor vid tre olika tillfällen.
Den 5 maj delades sportutrustning för 350 000 kronor ut, nästa tillfälle blir den 6 oktober och
den 8 december får ytterligare ett flertal klubbar efterlängtad utrustning.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Andreasson, VD, tfn 031 355 10 43 eller 0730 55 10 43
www.teamsportia.se

Team Sportia är en franchisekedja inom sportfackhandeln. Företaget grundades 1989 och har i dag 120 butiker från
Kiruna i norr till Ystad i söder. Team Sportia har ca 700 medarbetare och omsätter drygt 2,3 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Mölnlycke, Göteborg. Team Sportia har i dag ca 16% marknadsandel av sportfackhandeln i Sverige.

