
 
Engelholms volley öppnar idag sin förköpsförsäljning inför 20/21. 
 

 
 
Corona har satt hela samhället i gungning och så också vår förening. Vi stod 
i startgropen för både elitserieslutspel och vår stora ungdomsturnering ”Gränsfejden” 
med 80 anmälda lag. 
 
Stora och viktiga intäktskällor för vår förening försvann. 
 
Vi ser företag i Ängelholm som går på knäna, vilket medför ytterligare en stor 
osäkerhet för vår förening då våra samarbetspartners är en mycket viktig del av vår 
verksamhet. 
 
Går det bra för Ängelholm så går det bra för Engelholms Volley och just nu behöver 
vi alla hjälpas åt för att det ska gå bra. 
 
Samtidigt möts vi av en sådan kraft från alla som vill hjälpa till och stötta på olika sätt, 
vilket gläder oss mycket. 
 
Utifrån ovanstående har vi bestämt oss för att köra igång förköpsförsäljning inför 
säsongen 20/21 och samtidigt stötta de lokala företagen som behöver stöttning. 
 
Köper du en biljett till nästa säsongs grundserie så erhåller du nedanstående 
erbjudanden hos lokala företag tom 20-10-01.  
Här är det win-win-win som gäller. 
 
Biljetterna kostar 100kr som ni swishar till 123-199 65 37 Märk betalningen med 
namn och adress så skickar vi biljetten kostnadsfritt till dig. 
 
Som företag kan du så klart köpa buntbiljetter mot faktura maila 
engelholmsvolley@ektv.nu så fixar vi det. 
 
Tack för att ni stöttar vår verksamhet Styrelsen Engelholms Volley 



 
 
Följande erbjudanden ingår i fribiljetten. 
 

Företag Erbjudande 

Family House, Kristianstadsgatan 10 20% på valfri vara(gäller ord pris) 

Eld o Vin, Heimdalsgatan 33, 0431-104 20 
Köp tre pizzor betala för två, billigaste pizzan 
gratis 

Intersport, Kristianstadsgatan 4 20% på ett köp över 500kr 

Hus 57, Östergatan 57, 0431-575700 25% på Take away frukostpåse 

NP Nilsson, Kristianstadsgatan 36 50 kr rabatt vid köp för minst 350kr vid ett tillfälle 

Europcar Ängelholm, Helsingborgsvägen 25, 
0431-458550 20% på helgpriser biluthyrning 

Friskvårdskliniken, Farmgatan 4,  
070-759 03 06 10% på en behandling 

Sjöholms Bageri, Storgatan. 58 10% på ett köp 

Studio Cat Eye, Storgatan 48, 070-549 60 48 10% på valfri behandling 

Elvilito, Storgatan 56 20% på ett plagg(gäller ord pris) 

PoP Storgatan 49, 0431-806 00 
Ett barn äter gratis vid beställning av en ordinarie 
varmrätt 

 
 
 
Vi kommer även lotta ut priser bland fribiljettsköparna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


