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HK 73 Rask Mølle samarbejde med Bambusa december 2020 

Kære medlem i HK 73 Rask Mølle 
Vi har brug for din hjælp. 
 
COVID-19 har sat en stopper for de aktiviteter, hvor vi normalt forsøger at skabe en ekstra indtægt 
til fordel for alle medlemmer i HK 73 Rask Mølle. Og det ser desværre ikke ud til at blive ændret 
lige foreløbigt. 
 
Vi har derfor etableret et samarbejde med Bambusa, der er hovedsponsor for den danske kvinde-
liga i håndbold. Bambusa producerer utroligt lækre bambusstrømper, der er blødere end bomuld, 
hudvenlige, lugtfri, giver større åndbarhed og sikrer en god temperatur til fødderne. 
 
Du har netop fået udleveret en pose med følgende indhold: 

 1 pk. hvide ankelsokker 
 1 pk. sorte ankelsokker 
 3 pk. sorte klassiske sokker 
 1 stk. brochure med produktinformation 

 
Frem til den 22. december skal du aktivt forsøge at sælge de 5 pakker strømper til 150 kr. pr. 
pakke. I denne COVID-19 tid vil vi opfordre dig til at sælge strømperne via eget netværk, og det 
kan f.eks. være, at Onkel Søren vil købe en pakke sorte strømper til eget brug, måske vil søster 
Maja købe en pakke hvide ankelsokker, og hvem ved om der er en ekstra adventspakke eller jule-
gave til mor eller far? 
 
Praktiske informationer 

 Samlet betaling for de solgte pakker via MobilePay til 23492 (HK 73 Rask Mølle) 
o NB: Skriv ”Navn, hold” på overførslen – f.eks. ”Nikolaj, U13 Drenge” 
o Giv gerne besked om salget til den holdanvarlige på dit hold 

 Ekstra poser med strømper kan bestilles via henvendelse til Jeanette eller Dennis (se ne-
derst på siden her) 

 Evt. overskydende strømper afleveres i hallen senest den 3. januar  
 
Halvdelen af salget går direkte til HK 73 Rask Mølle, så hvis alle medlemmer sælger én pose med 5 
pakker strømper, samler vi mere end 60.000 kr. ind på én gang. Det er midler, der kan bruges på 
indkøb af bolde og andre materialer, til påskønnelse af vores uvurderlige frivillige, til fremtidige 
fællesskabende aktiviteter for hele børne- og ungdomsafdelingen, til et bidrag til opstarts- og af-
slutningsstævner for alle hold. 
 
Vi håber, I alle vil hjælpe os med at gøre en aktiv indsats for at sælge strømperne fra Bambusa. 
Husk på at selv en lille hjælp kan være med til at gøre en stor forskel. 
 
Tusind tak for jeres indsats – på vegne af alle frivillige i HK 73 Rask Mølle.  
Jeanette – 2246 2357 / jeanettesoerensen2@hotmail.com 
Ann - 2941 6393 / akneimann@outlook.dk 
Sebastian - 2211 9838 / sebastiantherkelsen92@gmail.com 
Martin – 2625 8007 / kasserer@hk-73.dk 
Dennis – 2078 3449 / dennishansen@hk-73.dk 


