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Golf för en god sak
100ˇ000 ska Daniel Telfords ini a v ll en ny gol ävling dra in.
Pengar som kommer a göra stor skillnad för cancerdrabbade
barn och deras familjer.

Eriks Fönsterputs har satsat stort på idro ssponsring genom
åren, men håller på a växla över ll välgörenhet av olika slag.
Cancerfonderna har få ta emot en hel del – och mer blir det.
22 september ordnar Eriks fönsterputs, Woodlands i
Örkelljunga och cloud marke ng företagsgolf. 5ˇ000 kostar det
a ha med e fyramannalag och siktet är inställt på 18 lag.
Med kringintäkter från hålsponsorer och annat kommer man då
upp i planerade 100ˇ000. Sista anmälningsdag är 21 augus
och anmälan kan göras ll daniel@eriksfonsterputs.se.
– Woodlands ställde upp direkt när jag ringde klubbchefen
Stefan Kronvall. Vi lånar banan gra s så a alla intäkter kan gå
direkt ll barncancerfonden södra. Vi hoppas det blir en
återkommande tävling, säger Daniel Telford.
Tidigare under året har Eriks Fönsterputs på egen hand skänkt
100ˇ000 delat mellan Barncancerfonden centralt (som
ﬁnansierar forskning) och barncancerfonderna södra och
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västra. Regionföreningarna bidrar ll a göra livet lite lä are
för drabbade familjer.
Växlingen från idro ssponsring ll välgörenhet är planerad
sedan länge hos Eriks Fönsterputs. A det blivit just
Barncancerfonderna hänger samman med a en anställds
do er drabbades av en hjärntumör. Familjen är bland annat
med och arrangerar Walk of Hope i Höganäs.
– Det ﬁck oss alla a tänka ll. Det tar väldigt hårt på en familj
och där bestämde vi oss – inte bara för a skänka pengar utan
a jobba ak vt med Barncancerfonden, säger Daniel Telford.
– Vi är ll 100 procent beroende av frivilliga bidrag. Vi drar
normalt in totalt 3–4 miljoner om året, så 100ˇ000 är mycket i
sammanhanget. Pengarna används ll rekrea on, stöd, resor,
middagar och olika ak viteter för a stödja drabbade, säger
Line Sardh på Barncancerfonden Syd.
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KONTAKT
Chefredaktör och s ansvarig utgivare: Jonas Kanje
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Chef hd.se: Mikael Rosenlöf
Växel: 042‐489 90 00
Webbredaktionen
042‐489 91 00
webbredak onen
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