
“Jubileumsklubben”

Var bland de 100 som ger sitt stöd 
till Vita Hästen och bidrar till att kul 
hockey spelas i Himpan 2017/2018



Norrköpings näringsliv, kommun och invånare behöver 
ett lag med slagkraft i HockeyAllsvenskan säsongen 

2017/2018.

Som ni vet tog det oss många år att komma tillbaka dit där Vita Hästen hör 
hemma, i ishockeyns elit. För några år sedan blev det verklighet. Glädjen var 
stor och Himpan var fullsatt.

Alla som varit med om en resa som denna kan bekräfta att de största  
utmaningarna kommer ett par år efter ett avancemang. Det kan vi skriva   
under på.

Att etablera verksamhet på allsvensk nivå kräver helt andra resurser och 
stöd än vad vi har haft tillgång till. Det är ingen hemlighet för någon att det 
senaste året varit tufft för Vita Hästen. Både ekonomiskt och vad det gäller 
organisationen.

Det berättar vi öppet och ärligt.

Vi har också tagit konsekvenserna av detta och lagt en mycket skarpare plan 
för framtiden vad gäller ekonomi och inte minst styrningen på en proffsig 
nivå. 

Från och med nu styrs verksamheten av en styrelse som kan samordna allt 
från de yngsta lagen till satsningen på en trupp i Allsvenskan. 

” Jubileumsklubben” i ett större sammanhang
En viktig uppgift nu är att öka våra finansiella muskler. Det gör vi bl.a. genom 
att genomföra flera olika aktiviteter varav denna ”Jubileumsklubb” är en. 

Jubileumsklubben är exklusiv!

Vi bjuder in dig till att vara en av de 100 som på detta sätt ger Vita Hästen sitt 
stöd och skapar möjlighet till kul hockey i Himpan också 2017/2018.

Välkommen till “Jubileumsklubben”



Bli en av de 100 som får:

•	 Jubileumsjacka

•	 Jubileumsdekal

•	 Diplom

•	 10 matchbiljetter, säsong 2017/2018

•	 Inbjudan till två träffar med lagledning och några spelare

10.000 SEK
 

Vår målsättning är att 100 företag ska investera 10.000kr var 
för att säkra kul hockey i Himpan 2017/2018.

(Ej jackan på bild)



Ge ditt stöd till
JUBILEUMSKLUBBEN
för kul hockey i Himpan

Styrelsen Vita Hästen

Var med du också och investera i Jubileumsklubben!

Välkommen att kontakta oss:

Yvonne Anglesjö yvonne.anglesjo@vitahasten.se 0707-754370
Oliver Jernberg oliver.jernberg@vitahasten.se 0705-161217

  Yvonne Anglesjö Dennis Kinneteg Tommy Lindh
  Conny Gyllander Magnus Johansson Annika Kindeberg
     Henrik Krohn


