Alingsåshem huvudsponsor
av Alingsås FC Summer Camp
För första året är Alingsåshem huvudsponsor av Alingsås FC:s fotbollsskola
Summer Camp. Här får unga tjejer får testa sina fotbollskunskaper och träna med
tjejerna från elitserielaget.
I fotbollsskolan Summer Camp deltar ett 20-tal flickor i åldrarna 9–13 år. Mellan 6 juli och
10 juli kommer deltagarna att träna, leka och spela fotboll tillsammans. Fotbollsskolan är
öppen för alla, oavsett förmåga eller nivå.
– Vi vill ge tillbaka till alla som bor i Alingsås genom att erbjuda fotbollslek för flickor i
åldern 9–13 år. Ledare för fotbollsskolan är några av våra damlagsspelare. Genom
fotbollsskolan får flickorna både leka fotboll, träffa kompisar och inte minst träffa sina
idoler i Alingsås FC. Summer Camp är viktigt för oss och vi är väldigt glada att Alingsåshem
gör det möjligt att genomföra projektet genom sin sponsring, säger Joakim Larsson,
klubbchef på Alingsås FC.
Lördag den 10 juli är det avslutning för Summer Camp i samband med damernas
hemmamatch mot IF Brommapojkarna på Mjörnvallen.
– Genom att sponsra AFC Summer Camp får vi möjlighet att erbjuda unga tjejer en aktiv
och minnesvärd upplevelse i sommar. Vi anser att alla barn och ungdomar borde få
möjlighet att träffa nya kompisar, lära sig nya saker och möta förebilder under
sommarlovet, säger Nina Johansson, sponsringsansvarig på Alingsåshem.
Alingsåshem har sponsrat AFC sedan 2019. Bolaget har i år utökat samarbetet med klubben
genom att för första gången gå in som huvudsponsor för Summer Camp. Alingsåshem har
genom samarbetet lottat ut tio gratisplatser till fotbollsskolan bland sina
bostadshyresgäster.
– I våra samarbeten strävar vi efter att arbeta med verksamheter som främjar mångfald och
inkludering. På fotbollsplanen är alla lika viktiga och vi gillar AFC:s fokus på tjejernas
utveckling, både på och utanför planen, säger Nina.

För ytterligare information och kommentarer, vänligen kontakta:
Joakim Larsson, klubbchef/ordförande
070-671 91 61
klubbchef@alingsasfc.se
Helena Andersson, kommunikatör
0322-61 77 75
helena.andersson@alingsashem.se

