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För andra året i rad arrangerar Daniel Telford välgörenhetsgolftävlingen Slag för hjältar på Woodlands country club till
förmån för cancerdrabbade barn. I fjol drog man in 150?000 kronor.
Foto: Ida Asplund Ådahl

Arrangerar repris av välgörenhetsgolf
AV IDA ASPLUND ÅDAHL

ÖRKELLJUNGA. Den 6 september svingar Daniel Telford och
andra företagare klubban för cancerdrabbade barn.
– Det känns oerhört bra att kunna bidra, säger han.

Slag för hjältar
Anmälan görs till:
daniel.telford@eriksfonsterputs.se

I fjol svingade man hem 150 000 kronor som skänktes till
Barncancerfonden Södra. I år är det dags igen, när omkring 16 lag
samlas på Woodlands country club för en golftävling där
anmälningsavgiften återigen går till cancerdrabbade barn och deras anhöriga.
Bakom initiativet står Daniel Telford, vd på Eriks fönsterputs.
– För ett par år sedan drabbades en kollega och tillika god väns dotter av en hjärntumör. Då kände
jag att man ville bidra, säger han.
Förutom att företaget skänkte 100?000 kronor till Barncancerfonden Södra, Västra och Centralt för
forskning – så även i år – drog han igång en golftävling, som i år avgörs för andra gången på
Woodlands.
– I?fjol hade vi lag från Örkelljunga ända ner till Malmö. I dag är det så många som drabbas av
cancer att det nog är många som känner att de vill bidra.
Inför i år är det nästan uteslutande samma lag som har anmält sig, några nya företag har tillkommit.
– Det var en familjär och härlig stämning förra året, så det är många som har kommit tillbaka.
Men Daniel Telford hoppas på att fler ska tillkomma inför nästa år. För en uppföljande tävling blir det
även 2017.
– Vi jobbar på att sprida konceptet. Diskussioner har börjat föras om att köra en tävling i
Malmöområdet med. Men vi får se hur det går.
Anmälningstiden är egentligen passerad för årets tävling på Woodlands, men i mån av plats ser
Daniel Telford inga problem om företag vill anmäla sig.
– Vi vill så klart samla in så mycket pengar som möjligt.
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