
Välgörenhetsgolf med Tappra Barn!
Fredagen den 6 september 2019 hoppas vi skall bli en dag med mycket glädje! 
    På dagen spelar vi  en mycket  trevlig golftävling  i  4-mannalag,  3  spelare plus en profil  i  
varje lag som tillsätts av Tappra Barn. På kvällen umgås vi och äter gott på banketten samtidigt 
som vi håller en häftig välgörenhetsauktion som hjälp till de tappra barnen i Norrköping.
  Värdar för Tappra Barn i Norrköping är Peter Johansson, Karl Eklöf, Malin Baryard, Alexan-
der Fransson och Bruno Mitsogiannis. Ambassadörer i Norrköping är: Thomas Österberg, Patric 
Svensson, Mats Olsson, Meta Ryderstedt, Mia Frost, Fredrik Jensen, Rabi Yousef, Lino Casimiro 
och Malin Peterzén.

Partner
Tag chansen att som partner till oss visa upp ditt företag/organisation på ett attraktivt sätt 
under välgörenhetsdagen Tappra Barn på Norrköping Söderköping GK – Hylinge. 

PETER JOHANSSON

Född utanför Norrköping 1977, 
musikalartist och välkänd bl.a. 
för sin huvudroll i musikalen 
We will rock you i London mel-
lan 2003-2007. Har satt upp 
en egen hyllningskonsert till 
Queens musik – Champions 
of Rock – tillsammans med 
flera av musikerna från Lon-
don.

ALEXANDER FRANSSON

Norrköpingssonen född 1994 
som nu är kapten i IFK Norr-
köping som har vänt hem efter 
ett par år utomlands – i den 
schweiziska klubben FC Ba-
sel. Har spelat nästan fyrtio 
landskamper bland annat 
i U21-EM i 2017 och har ett 
mycket stort hjärta för sin 
stad.

MALIN BARYARD

Född i Söderköping, en av Sve-
riges största stjärnor inom 
ridsporten, med såväl SM, EM, 
VM och OS-medaljer på merit-
listan. Engagerad som sport-
chef för det stora hästeventet 
Sweden International Horse 
Show, bor sedan länge på en 
stor gård utanför Norrköping 
som är basen för familjens 
hästverksamhet. 

KARL EKLÖF

Norrköpingssonen är född in i 
företagande och idrott. Karls 
far grundade med brodern 
företaget Stadium, som idag 
är ett av Sveriges starkaste 
varumärken. Är sedan ett 
par år tillbaka som VD för 
Stadium, efter flera år i fö-
retagets ledning och inom 
koncernen.

BRUNO MITSOGIANNIS

Bruno är killen från lilla Val-
demarsvik som på egen hand 
har tagit sig ända fram till 
Sveriges största musikal- 
scener. Svenska uppsättning-
en av We will rock you, Rock 
of Ages, West Side Story, 
Jersey Boys och Ghost är 
alla musikaler som har haft 
Bruno i huvudroller. 

Vänd och läs mer…

          Tappra Barn är en stiftelse som star- 
        tade 2011 och som ständigt jobbar  
   med att samla in pengar till barn som 
har det svårt. Stiftelsen finns i Linköping, 
Jönköping, Göteborg och sedan 2018 även 
i Norrköping. Sedan starten har Tappra 
Barn samarbetat med över 800 olika 
företag och samlat in över nio miljoner 
kronor till välgörenhet lokalt i de städer 
organisationen verkar. 

INFO
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PA RT N E R

  Hålsponsor Hålsponsor med eget lag Endast spelplats Bankettgäst

Eget hål  ja ja 

Banderoll/skylt  ja ja

Antal spelplatser  0 3 1

Antal bankett  2 5 1 1

Tappra Barn-partner  ja ja  

Antal startkit  0 3 1

Antal brunch  2 5 1

Pris  15.000:- 20.000:- 3.000:- 1.500:-

Detta får du i ditt partnerpaket:

� Eget hål: ett tält 3 x 3 m med ett ståbord.  
 Möjlighet att presentera ert företag för alla deltagare  
 på ert hål under ett par minuter. 

� Skylt vid tältet.

� Spelplatser: antal spelplatser till tävlingen, se ovan.

� Bankett: antal platser till kvällens bankett, se ovan.

� Tappra Barn-partner: exponering i programbroschyr 
 och på vår hemsida: tapprabarn.se.

� Startkit: Unikt startkit, värde cirka 1.000:-.

 
 
Alla priser exkl moms.

Var med och nätverka med hjärtat!

Vi ses den fredagen den 6 september!

Niklas Lillman, projektledare 
niklas.lillman@tapprabarn.se, 0708-99 44 23

Fredrik Ström 
fredrik.strom@tapprabarn.se, 0703-29 08 17

Arrangör: Stiftelsen Tappra Barn

Tack till våra partners i Norrköping som möjliggör dagen:

Norrköping Söderköping GK – Hylinge ligger vackert vid Göta Kanal.
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Stiftelsen Tappra Barn

info@tapprabarn.se 
www.tapprabarn.se


