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LHC har under lång tid arbetat med utvalda projekt för att engagera sig i andra områden än bara hockey. 
Ett av de mest kända projekten är LHC 12-17 som vi under många år drivit framgångsrikt tillsammans med 
Länsförsäkringar, Corren och Stångåstaden. 

Arbetet med LHC 12-17 kommer utvecklas under året och involvera flera delar förutom säsongskort och några 
besök/ möten under året. Vi kommer bland annat aktivera gruppen med träningstillfällen (Träna som LHC) 
samt Information / föreläsningsdagar med hälsa och rörelse som fokusområde. 
Gruppen 12-17 kommer även aktiveras i vår kommande ”out door hockey” tävling. 



Några exempel på aktiviteter som LHC kommer arbeta med under innevarande på är: 

• Hockeybussen, hjälpa fler ungdomar att prova på skridskoåkning under dagtid i nära samarbete med skolor.

• Tillsammansläktaren, öka samvaron för barn och ungdomar på plats i Saab Arena. 

• Må bra-föreläsningar med rörelse i samarbete med skolar och idrottsföreningar. 

• Sommarläger på Stångebro både med fokus hockey på olika nivåer men även generella idrottsläger där 
ungdomar umgås och provar olika idrotter.  Här kommer vi bjuda in partners till Tillsammans sommarläger för 
att möjliggöra för att alla skall kunna delta. 

Nu går vi ett steg vidare och samlar alla våra samhällsangagerande uppdrag under Tillsammans-projektet som 
har som uppgift att vara en positiv kraft i Linköping och sprida kunskap kring rörelse och motion för alla, men 
med fokus på  barn och ungdomar. LHCs egen Kim Martin Hasson har blivit utsedd till Ambassadör för 
Tillsammans-projektet och kommer arbeta över hela vår organisation och vara den naturliga kontakten för 
dessa frågor. 



• Cancermatch med kända hockeyprofiler. Kommer presenteras i samarbete med 
samarbetsföretag.

• Idrott för alla! Ett finansieringsprojekt för att fler skall kunna idrotta! Lite som Skodas 
hockeyfond men på lokal / regional nivå.

• Tjejer och sport! Dagar då vi endast riktar oss till yngre tonårstjejer som vill vara 
tillsammans och sporta.
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Stöd Tillsammans projektet

• 5 000 kr ger ditt företag ett diplom som sänds ut under augusti månad varje år och visas 
på LHCs hemsida.

• 15 000 kr ger ditt företag en inspirationsföreläsning med Kim Martin som går att 
genomföra som uppdrag hos någon förening som ni sponsrar eller har nära hjärtat! 
Diplom samt exponering på LHCs hemsida.

• 50 000 kr ger ditt företag en inspirationsföreläsning av Kim Martin men även möjlighet 
att själva delta vid ett annat tillfälle då vi aktiverar oss för ungdomar. Diplom samt 
exponering på LHCs hemsida.

• 100 000 kr ger ditt företag en möjlighet att namnge och vara delarrangör till ett av våra 
större projekt, inspirationsföreläsning samt själva delta på ett arrangemang som vi 
genomför. Diplom och exponering på LHCs hemsida.


