
Du betaler 2 kroner eller 1 krone eller 50 øre per mål, som HC Odense’s herrer scorer i turneringen (ikke i pokal
turneringen) dvs. alle kampe. Hvis du eksempelvis tegner en målaktie til 50 øre og holdet scorer 492 mål, skal du 
betale 246 kroner. Det koster altså ikke så meget, men støtten har stor betydning for HC Odense. 

Blandt alle deltagere trækker vi lod om en række lækre præmier (altså uafhængigt af holdets scorede mål) til  
en samlet værdi af over kr. 10.000 – 50 øre giver 1 gevinstchance, 1 krone giver 2 gevinstchancer og 2 kroner giver  
4 gevinstchancer. 

Målaktien kan enten printes ud, udfyldes og afleveres til en leder i HC Odense. Eller man tager et foto og mailer  
til sep@hco.dk 

Du kan også vinde en B&O højttaler, hvis du gætter det antal mål holdet scorer. I tilfælde af at flere gætter det samme 
antal mål trækkes lod. Tilsvarende hvis ingen gætter rigtigt, så er det nærmeste gæt der vinder.
Betaling sker via Mobilepay (142242) efter sidst spillede kamp.

Vinderne får direkte besked.

Støt odenseansk herrehåndbold 
ved at tegne en målaktie!

Ja, tak! Jeg vil gerne tegne en målaktie til

Jeg gætter på at holdet scorer i denne sæson

1 kr2 kr 50 øre

Navn:

Mail: Mobil:

SÆ S O N E N  2 0 2 2  -  2 0 2 3

Målaktier

ARRANGØR: HC ODENSE STØTTEFORENING

Gavekort til Intersport 
kr 1.000,

Gavekort til Intersport 
kr 1.000,

Gavekort til værksted 
kr 500,

Gavekort til værksted 
kr 500,

2 koncertbilletter fra Carlsberg 
kr 600,

2 koncertbilletter fra Carlsberg 
kr 600,

Gavekort Restaurant  
kr 250,

Gavekort Restaurant  
kr 250,

2 timers arbejde 

Rejsegavekort
kr 2.000,

Kajak
Oppustelig til 2 personer

Massage kr. 350,-
kr 350,

Massage kr. 350,-
kr 350,

Massage
kr 350,

Elegant kobber kaffebrygger  
og krus

BONUSPRÆMIE!
B&O højttaler

Gæt hvor mange mål 

HC Odense scorer i 
turneringen

PRÆMIER FOR 10.0
00 K

R!

 Idræts- og Børneklinik

 Idræts- og Børneklinik Idræts- og Børneklinik


