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Pantpenge til håndboldungdom

Samarbejde med Føtex giver tiltrængt støtte til den lokale
håndboldklub

FLEMMING THULSTRUP

Håndboldpenge Varehuschef Henrik Knudsen skjuler det store smil bag
mundbindet, og det samme gør formand for Ikast FS Håndbold, Steen
Sørensen og Jimmy Strøm, der er medlem af bestyrelsen med ansvar for
blandt andet sponsorering.

Baggrunden er en donation fra Føtex i Ikast samt varehusets kunder.

Kunder med returpant har gennem de seneste måneder haft muligheden
for at støtte ungdomsafdelingen i den lokale håndboldklub, når de har
fundet vej til varehuset for at proppe deres tomme flasker ind i det evigt-
sultne returpant-maskineri.

Herefter kunne må så frit vælge at få en flaskebon til eget brug eller
trykke på en anden knap, der fortalte, at man støttede Ikast FS.
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- Det har givet 2500 kroner, men vi har i Føtex valgt at runde op til 5000
kroner og lægge m,omsen oveni, så beløbet bliver på 6200 kroner. Det er
vigtigt på denne måde at støtte de lokale foreninger, lyder det fra
varehuschef Henrik Knudsen.

I dagens anledning har formand og træner Steen Sørensen medbragt
nogle af de spillere, der får glæde af Føtex-støtten. Det drejer sig om
nogle a

- Pengene går ikke til noget specielt formål, men glider automatisk ind i
driften, og der er stort behov for dem. Vi plejer jo at tjene omkring en
halv million kroner på den årlige Hannibal Cup, men den blev jo som
bekendt aflyst på grund af corona-situationen, så vi er taknemmelige for
ethvert bidrag, som vi kan få, siger Steen Sørensen.

Det er endnu ikke afklaret, om håndboldklubben i Ikast bliver tilgodeset
med pulje-midler på grund af de store tab, som man har lidt under covid-
19.

Formanden og ungdomsspillerne kan dog glæde sig over, at Føtex og
håndboldklubben mandag aften blev enige om at forlænge sponsoratet
med pantflaskerne, så fremtidens flaskekunder i Føtex også i fremtiden
kan vælge at støtte håndbolden i Ikast.

 


