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Redan under det första året i SHL (2015-16) 
bestämde sig Karlskrona HK för att ta ett så 
kallat CSR-initiativ som ett led i klubbens 
hållbarhetsstrategi. Det resulterade i projektet 
”KHK i samhället”, som fick ett väldigt positivt 
mottagande och ett starkt genomslag. 

CSR, eller Corporate Social Responsibility, är 
idén om att företag ska ta ansvar för hur de 
påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv. KHK vill 
arbeta långsiktigt med att ge tillbaka, påverka vår 
omgivning på ett positivt sätt och göra skillnad. Vi 
ser oss som CSR-entreprenörer med människan 
och ishockeyn i centrum.

”KHK i samhället” har nu genomförts för andra 
säsongen i rad. Konceptet har utvecklats och 
flera nya spår har tillförts. Även i år genomfördes 
projektet tillsammans med företag med 
branschexklusivitet. Våra partners under 
projektet har varit Skanska, Karlskronahem, 
Länsförsäkringar och Atlas Copco.

De delprojekt som genomfördes säsongen 
2016-2017 var:
- Projekt ihop med Barn- och ungdoms- 

plan, Blekingesjukhuset.
- Kampen mot cancer ihop med SHL.
- Skolprojekt i Karlshamn.
- Projekt ”Smarta och viktiga val” med

ungdomar i Lyckeby.
- Skridskoskola för SFI i samarbete med

Blekinge Idrottsförbund.

Som ett led i den vidare utvecklingen av ”KHK i 
samhället” tillkom under säsongen 2016-2017 
ytterligare tre delprojekt: FHC-logen, ”Kvällens 
hjälte” och ett personalprogram. 

Genom vår CSR-partner, FöretagsHälsan FHC, 
erbjöd vi barn och ungdomar som inte har 
samma förutsättningar som andra att se en 
SHL-match. Vid fjorton tillfällen under säsongen 
fyllde vi en av arenans loger och bjöd dessa 
barn och ungdomar på en fantastisk 
ishockeyupplevelse. 

Vid sidan av FHC bidrog flera olika KHK-
partners med bland annat med mat och dryck, 
snacks och givetvis en KHK-halsduk. De 
partners som bidrog till evenemanget 
presenterades under den aktuella matchen som 
”Kvällens hjälte”.

Personalprogrammet var den tredje nyheten för 
säsongen. Det var ett nytt initiativ för att visa att 
Karlskrona är en attraktiv plats att leva, arbeta 
och bo på. Syftet med vårt initiativ har varit att 
hjälpa till att skapa sociala nätverk och värden 
för människor som nyligen flyttat till vår stad. Vi 
erbjöd även medflyttande en plats i programmet. 

Dokumentering av de olika delprojekten har 
gjorts kontinuerligt. All dokumentation finns på 
khk.se. Även denna säsong kläddes spelarna i 
profilkläder med både Karlskrona HK:s och de 
aktiva företagens respektive loggor. Karlskrona 
HK har varit utförare av de aktuella företagens 
CSR-arbete. Projekten har även innehållit en 
tydlig miljöprofil för att harmonisera med det 
övergripande ”Hållbarhetsmålet”.

Vi vill passa på att tacka alla 
inblandade i våra projekt.

Det är VI som är KHK!

Karlskrona HK

Karlskrona HK – mer än bara hockey



KHK i samhället 

Barn- och ungdomsplanet Blekingesjukhuset 161031 – dag 1 

KHK:s CSR-projekt är igång på allvar. Under tisdagen var första träffen på Barn- 
och ungdomsplanet. Det är en särskild avdelning på sjukhuset i Karlskrona som tar 
emot barn och ungdomar under 18 år som behöver specialiserad sjukvård. Sex 
stycken spelare mötte åtta förväntansfulla och glada barn i åldrarna 7 – 14 år. Vi 
började med att presentera oss, givetvis så var det något av barnen som redan 
hade stenkoll på spelarna.   

En spännande eftermiddag i slutet på oktober och vad passade bättre då än att 
tillverka Halloween-pumpor. Vi hade vår amerikanske forward John Henrion med oss 
så det var givet att han fick ta på sig projektledarrollen i arbetet. Alla blev mycket 
engagerade och det kom mycket tips och idéer på hur man skulle lyckas få det bästa 
resultatet. Det blev även lite fika och bordshockey under kvällen. Det såg ut som om 
vissa hade revansch att utkräva till nästa gång.  

Nästa träff på Barn- och ungdomsplanet är 7 november.  

Karlskrona HK  

BARN- OCH UNGDOMSPLANET BLEKINGESJUKHUSET____________________________________________________________



KHK i samhället 

Barn- och ungdomsplanet Blekingesjukhuset 161107 – dag 2 

Dag 2 på Barn- och ungdomsplan Blekingesjukhuset präglades av pyssel och 
konstmålning.

Förra året visade det sig att vi hade ett gäng konstnärer uppe på Barn- och 
ungdomsplanet och vi fick med oss en jättefin tavla som minne. Vi tänkte därför se om vi 
hade några konstnärer även i årets grupp. Annette, sjukhusets specialpedagog/
lekterapeut, hade riggat upp för nya konstverk. Det är alltid lite svårt i början innan man 
fått inspiration, men det kom upp lite färg ändå. 

Det visade sig att vi hade några experter på tulpan-vikning i år. Ungdomarna hade nog 
lite bättre koll på detta med pyssel och med lite hjälp så fick de till två buketter. Till 
somligas förvåning framkom att högerforwarden Joachim Rohdin var ”bäst i klassen”. 

Nästa träff på Barn- och ungdomsplanet är 28 november.  

Karlskrona HK  



KHK mer än bara hockey - KHK i samhället 

Barn- och ungdomsplanet Blekingesjukhuset 161128 – dag 3 

Pyssel, konstmålning och bordshockey präglade även denna träff mellan våra 
spelare och barnen på sjukhuset. Självklart fanns det även fika till de som kände sig lite 
fikasugna. Tavlan fick fler motiv och blev färdig för inramning. Detta konstverk kommer 
att hängas upp tillsammans med förra årets verk på utvald plats i arenan.   

Det var full aktivitet med både kortspel och bordshockeyspel. Denna gång fanns ett litet 
tävlingsmoment med i bilden. En frågesport var förberedd, som handlade bland annat 
om Karlskrona stad. Det blev en jämn match men till slut utsåg vi en vinnare.  

Nästa träff med Barn- och ungdomsplanet är 7 januari då de är bjudna till matchen 
mellan KHK och HV71 i ABB Arena Karlskrona.    

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.



KHK mer än bara hockey - KHK i samhället 

Barn- och ungdomsplanet Blekingesjukhuset – dag 4 & 5 

170107  
Den 7 januari hade vi Barn- och ungdomsplanet på besök i arenan för att heja fram KHK i 
mötet mot HV71. Det var en mycket spännande match, men tyvärr förlorade vi med 3-2. 

170117 
Denna dag hade vi bjudit in patienterna på Barn- och ungdomsplanet till ABB Arena Karlskrona 
för en avslutningsträff. Det bjöds på fika och friåkning med spelarna och det visade sig att vi hade 
både hockeyspelare och isprinsessor på isen.

Våra spelare var mycket generösa med att lära ut trix med klubban och även dela med sig av lite 
skridskoteknik. Spelarna hade även signerat en matchtröja som vi överlämnade till sjukhusets 
specialpedagog Annette för upphängning uppe på avdelningen. Det var en mycket trevlig 
avslutning på denna säsong. Vi tackar alla inblandade för deras insatser.  

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.



KHK i samhället – Mer än bara hockey 

KHK i skolan 161207 – dag 1 

I början av december var det så dags att äntligen starta vårt fjärde delprojekt i KHK i 
samhället, KHK i skolan. Denna säsongen var vi i Karlshamn och Bodestorpsskolan. 

Vi tog emot barnen, som är i åldrarna 10-12 år, i skolans gymnastiksal. Bortåt 30 
förväntansfulla barn tog plats för ”lära-känna-övningar” ihop med våra spelare, 
målvakten Johannes Jönsson samt backarna Niklas Arell, Alexander Deilert, Daniel 
Gunnarsson och Victor Aronsson. Temat för dagen var respekt och övningarna och 
diskussionerna gick in på temat genom en lek om vad som är OK eller inte OK. Alla 
tyckte att det var en bra övning och bra diskussioner. Dagen avslutades med frågestund 
där barnen och spelarna frågade ut varandra. Det blev en hel del hockey och 
sportfrågor. Det var ett bra möte med människan och hockeyn i centrum.  

Nästa träff med Bodetorpsskolan är 7 januari då eleverna är bjudna på match på ABB 
Arena Karlskrona.   

Karlskrona HK 

SKOLPROJEKT I KARLSHAMN_____________________________________________________________



KHK - Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

KHK i skolan 170107 – dag 2 

Den 7 januari inföll under den sista veckan på jullovet, men inte ens det kunde stå i vägen 
för en SHL-match. Vi hade barnen från Karlshamn på besök i arenan för att heja fram KHK i 
mötet mot HV71. Det var en mycket spännande match och trots att flera av barnen som var 
här har Mörrum närmast hjärtat, så hejade dom så mycket de bara kunde på hemmalaget.  

 Nästa träff i skolan är den 11 januari då vi har temat ”mobbning/nätmobbning”. 

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.

Foto: 
Bildbyrån



KHK - Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

KHK i skolan 170111 – dag 3 

Trots snökaos var det dags för träff två på Bodestorpsskolan. Denna gång var det tema 
mobbning/nätmobbning och våra spelare hade förberett aktiviteter kring detta tema.  
Killarna började med en lite lättare övning för barnen, som gick ut på att spelarna säger olika 
påstående varefter barnen får ställa upp sig på led, tex. månad man är född, första 
bokstaven i namnet m.m. Andra övningen handlade om att få gruppen till att ta ställning i en 
fråga eller ett problem som utgick från mobbningstemat och sedan få gruppen att diskutera 
de olika problemen.  

När de två första övningarna var klara fortsatte dagen med en aktivitet som syftade till att 
låta barnen diskutera olika typer dilemman som de kan komma i kontakt med på nätet. De 
delades upp i grupper ihop med våra spelare. Diskussionerna var flitiga och långa.  

Dagen avslutades med en lättsammare övning för barnen innan det var dags att tacka för 
denna gång. 

 Nästa träff i skolan är den 18 januari då vi har temat ”kärlek och känslor”. 

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.



KHK - Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

KHK i skolan 170118 – dag 4 

Dag fyra med Bodestorpsskolan var temat ”Kärlek & känslor”. Som tidigare hade vi med oss 
aktiviteter kopplade till dagens tema. Diskussionerna blev mycket bra och barnen delade 
gärna med sig av sina tankar kring kärlek och känslor. Det diskuterades allt från ”att det är 
fegt att göra slut via sms” till ”man har rätt att vara kär i vem man vill”.  Alla fick komma till 
tals och var väldigt engagerade även om det ibland kom lite ”pinsamma” påstående att ta 
ställning till.  

Det var verkligen kul att se engagemanget från barnen och mycket intressant att höra deras 
diskussioner.  

Nästa träff i skolan är den 30 januari då det är sista träffen och vi har lite fika och avslutning. 

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.



SMARTA OCH VIKTIGA VAL_____________________________________________________________
KHK i samhället 

Smarta och viktiga val 161027 – dag 1 

Igår startade vi upp vårt CSR-projekt Smarta och viktiga val, som syftar till att hjälpa ett 
antal ungdomar att göra kloka livsval. Totalt var det fem ungdomar som fick möjligheten 
att arbeta som volontärer under matchen Karlskrona HK – Frölunda. Det är ett av 
delmålen att kunna hjälpa andra och följa uppsatt regelverk etc.  

Ungdomarna blev upplockade av varsin gruppledare från Wip/Restaurang, Entré, Kiosk 
och eventgrupp och blev sedan tilldelade sina uppgifter för kvällen. När vi gick runt och 
kollade våra killar under kvällen hade dessa fullt upp och gick heltjärtat in för sina 
uppgifter. Några av dem fick mycket beröm och alla var varmt välkomna tillbaka.  

Vi fick en mycket bra start på denna säsongens integrations-projekt och ännu bättre blev 
det med KHK-vinst på isen och serieledning.  

Nästa träff med ungdomarna är den 1 november då de ska träffa spelarna för första 
gången här på arenan. Då kommer vi att jobba med ”lära-känna-övningar”. Det är viktigt 
att vi skapar förtroende och förtrogenhet om projektet ska lyckas.  

Karlskrona HK 



KHK i samhället 

Smarta och viktiga val 161108 – dag 2 

Denna dag träffade ungdomarna våra spelare för första gången. På grund av sjukdomar 
var träffen framskjuten en vecka. Men det var en mycket givande och trevlig kväll. Av sex 
ungdomar var en ny för säsongen, resterande var med på projektet förra säsongen och 
vet vilka spelreglerna är och var trygga i uppgiften.  

Vi inledde med att gå igenom projektets upplägg: att vi ska jobba vidare med målen som 
de satte upp förra säsongen. Mål för projektet och mål för ett år framåt. För att lära känna 
varandra innan vi börjar arbetet mot nya/gamla mål så parades ungdomarna ihop med 
spelarna som de sedan ska jobba ihop med resten av projektets gång. De fick även med 
sig ett papper med frågor för att kunna intervjua varandra.  

Det blev väldigt långa diskussioner och även skratt under dessa intervjuer så det kändes 
som att dom delade med sig av sig själva och fick en mycket bra känsla för det fortsatta 
arbetet.

Nästa träff med ungdomarna är den 29 november då det är dags att volontärsjobba igen. 

Karlskrona HK 



KHK – Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

Smarta och viktiga val 161119 – dag 3 

Våra ungdomar från Lyckeby fick en ny möjlighet att volontärsarbeta under en 
lördagsmatch. Det kändes att killarna var taggade inför sina uppgifter och att alla ville in 
och göra ett bra jobb. Nu har de lite vana och rutin från tidigare volontärsarbete. 

Kvällen gick jättebra och vårt nyförvärv för denna säsong var även han mycket nöjd med 
sin insats. Även om alla var lite småtrötta i benen vid kvällens slut var det ändå tre av 
dem som önskade att få komma tillbaka och hjälpa till vid fler tillfällen utanför CSR-
projektet.

Nästa träff med ungdomarna är den 29 november då det är dags för målarbete och en 
rolig avslutning på Boda Borg ihop med spelarna.  

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som
devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör
– elitnivå såväl som folkligt.



KHK - Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

Smarta och viktiga val 161129 – dag 4 

En dag med full fart på Boda Borg. Spelarna och ungdomarna träffades under eftermiddagen 
och tillsammans skulle de ta sig an de spännande och kluriga utmaningarna på Boda Borg. För 
att klara av de svåra uppgifterna delades killarna in i tre grupper, ingen är starkare eller svagare 
än laget. Engagemang och tillit var ledorden denna kväll.  

Efter de inledande utmaningarna samlades alla för att fortsätta samtalen och diskussionerna om 
kloka och viktiga val. Det sattes mål både för engagemanget i projektet och för den nära 
framtiden. En mycket givande kväll med mycket samarbete och samtal. Vi avslutade i god 
stämning där vi alla ser fram emot nästa träff. 

Nästa träff med ungdomarna är 7 december då det är träning och föredrag som står på 
schemat. 

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.



 KHK -  mer än bara hockey 

KHK i samhället 

 Smarta och viktiga val 161207 – dag 5 

Eftermiddagen inleddes på Blekinge Health Arena med ett intervallpass med sex 
stationer. Det var juniortränaren Magnus Olsson från KHK som körde träningen. Han 
pushade och taggade ungdomarna så svetten lackade. De höll på 30 minuter effektiv 
tid. Efter passet fick ungdomarna vatten och frukt så dom kunde fokusera på nästa del 
för kvällen. 

Efter träningspasset så samlades vi kring ett bord tillsammans med KHK:s läkare 
Magnus Rahm. Han berättade om dagens stora problem vi har med cigaretter, alkohol, 
tablettmissbruk och narkotika. Han visade bilder på hur det kunde se ut vid olika 
missbruk och förklarade även vilka följdsjukdomar man riskerar att få. 

Ungdomarna lyssnade och ställde en massor med frågor. En riktigt givande stund 
tillsammans.  

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin  
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som  
devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör 
– elitnivå såväl som folkligt.



KHK -  Mer än bara hockey 

KHK i samhället 

 Smarta och viktiga val  161221 – dag 6 

Sista träffen innan jul var ett tillfälle när grabbarna och våra spelare skulle samlas på 
eget initiativ. Målet var detsamma som för alla andra möten och det blev mycket skratt 
blandat med allvar.  

Denna gång samlades alla i Korskyrkans lokaler i Lyckeby. Kvällen inleddes med 
”rundpingis” och en fantastisk lasagne. Efter en jättegod efterrättskaka så satte även 
den lite mer allvarliga diskussionen igång – fortsatta målsättningar och uppföljning av 
redan satta mål. Det fanns saker att diskutera, både glädjeämnen och saker som det 
måste jobbas på.  

Nu väntar en stunds ledighet och julfirande sedan ses vi igen för nya diskussioner och 
lärdomar.  

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin 
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som
devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör
– elitnivå såväl som folkligt.



KHK - Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

 Smarta och viktiga val 170110 – dag 7 

Sista kvällen med projektet. Vi har haft sju träffar med målarbete, diverse aktiviteter 
och vi har även, på ungdomarnas egen begäran, haft extra volontärsdagar. 

Det kändes nästan lite ”tomt” igår när vi hade vår avslutningsdag med ungdomarna och 
spelarna. Tillsammans lagade de en två-rättersmeny som bestod av tacos och äppelpaj med 
hemmagjord vaniljgrädde. Med lite vägledning av våra kockar var det genast full aktivitet i 
köket.  

Medan vi njöt av den kulinariska måltiden pratade vi lite om hur ungdomarna ska jobba 
vidare med målen i framtiden. Vi pratade om hur projektet gått och både våra spelare och 
ungdomarna tyckte det var ett lyckat och bra projekt. Samtliga inblandade hoppades 
självklart på en fortsättning med KHK i framtiden.  

Kvällen började lida mot sitt slut och ungdomarna tackade sin mentorer för denna gång och 
som i sin tur tackade för bra jobb och bra engagemang.   

Som ett sista avslut är ungdomarna inbjudna till matchen den 20 januari mellan 
Karlskrona HK och Växjö Lakers.  

Karlskrona HK 

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin
andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och ”Det är vi som är KHK” som

devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en engagerad samhällsaktör – elitnivå 
såväl som folkligt.



KHK - Mer än bara hockey 

KHK i samhället  

 Smarta och viktiga val 170120 – dag 8 

Back-to-back mot Växjö i fredags som tyvärr slutade med förlust 1-4. Vi hade våra ungdomar, 
Karlskronahem och Svenska kyrkan på plats men trots deras stöd från läktaren lyckades vi 
inte få med oss tre poäng. 

Vi fick en stund tillsammans innan matchen började då vi hade en liten utvärdering, pratade 
om hur ungdomarna tyckt att säsongens projekt har varit, om de har fått tillräckligt med hjälp 
och stöttning för att genomföra projektet och deras målarbete på bästa sätt och vad vi 
tillsammans hade kunnat göra bättre.  

Vi var rörande överens om att projektet varit toppen även denna säsong. Vi från  Karlskrona 
HK tycker att vi har sett en klar utveckling av killarna under vår tid tillsammans och det har 
varit riktigt kul att få jobba ihop med dem. 

Nu väntar ett sista avslutnings-/utvärderingsmöte med ungdomarnas föräldrar. 

Karlskrona HK   

Karlskrona Hockeyklubb grundades 2001 och spelar säsongen 2016/2017 sin andra säsong i SHL. Med ABB Arena som hemmais och
”Det är vi som är KHK” som devis, har klubben som ambition och målsättning att etablera sig som ett stabilt lag såväl som en 
engagerad samhällsaktör – elitnivå såväl som folkligt.



FHC-LOGEN_____________________________________________________________________

Som ett led i utvecklingen av ”KHK i samhället” 
kunde vi inför årets säsong och genom vår 
CSR-partner, FöretagsHälsan FHC, bjuda på en 
ishockeyupplevelse i en av arenans loger.  
Denna fantastiska möjlighet använde vi vid 
fjorton tillfällen under säsongen för att barn och 
ungdomar som inte har samma förutsättningar 
som andra också ska få se en SHL-match.

Förutom FHC medverkar flera andra KHK-
partners genom att bjuda barnen och 
ungdomarna på mat och dryck, snacks och 
givetvis en KHK-halsduk. Våra medverkande 
partners presenterades under matchen som 
”Kvällens hjälte”.





PERSONALPROGRAMMET___________________________________________________________________

Vårt nystartade initiativ för att visa att Karlskrona 
är en attraktiv plats att leva, arbeta och bo. Syftet 
med vårt initiativ är att hjälpa till att skapa sociala 
nätverk och värden för människor som nyligen 
flyttat till vår stad. Gör vi det bra kan vi få 
människor att i högre grad stanna i Karlskrona. Vi 
erbjöd även medflyttande en plats i programmet. 

Träff 1: Välkomna – Karlskrona HK bjöd in till väl-
komstmiddag i ABB Arena. 

Träff 2: Stadspromenad i spännande världs-
arvsmiljö med havet runt om.
En härlig promenad genom Karlskrona. Vi hörde 
historiens vingslag och såg en glimt av 
framtidens stad.

Träff 3: Hockeymatch i ABB Arena Karlskrona. 
Karlskrona HK bjuder på match mellan Karls-
krona HK och Frölunda. Matchen spelas i 
speciella matchställ – Movember – då vi samlar 
in pengar till cancerfonden.
Vi åt en klassisk hockeyburgare och njöt av 
hockey i världsklass.

Träff 4: Träningspass med Miro Zalar alt/och 
salsa med KHK:s Hermes Mena.
Träningen hölls av en av Sveriges mest 
framgångsrika friidrottare, Miro Zalar, medan 
salsan leddes av KHK-massören Hermes Mena.

Träff 5: Vinprovning
Vi botaniserade bland några druvtyper, lärde 
känna olika vinkaraktärer och till vilken typ av 
mat de passade till.

Träff 6: Föreläsning
Vi mötte landslagskvinnan i friidrott, Nadia 
Casadei. Hon föreläste på temat ”med livet som 
målbild”.

Träff 7: Avslutning – hemlig aktivitet
Vi bjöd på en avslutning som var värd namnet: 
En båttur i Sveriges vackraste skärgård.

Vi tackar våra partners i Personalprogrammet, 
Ericsson, Roxtec, ABB och Karlskrona 
Kommun.

KAMPEN MOT CANCER___________________________________________________________________

Även denna säsongen tog klubbarna ihop med 
SHL upp kampen mot prostata- och 
testikelcancer. Kampanjen, som hölls under 
november månad, kallas Movember. Varje klubb 
fick i uppdrag att samla in så mycket pengar som 
möjligt till cancerforskningen.

KHK körde som vanligt en ”Shavedown” med 
spelare och KHK:s Movember captain Alexander 
Deilert. Under varje match i november såldes 
cancerfondens och KHK:s kringprodukter i 
arenan till förmån för insamlingen. Via en 
speciell Movember-webb gjordes även en 
insamling på internet.  

I november genomfördes en speciell Movember- 
match med ett speciellt matchställ som sedan 
auktionerades ut till högstbjudande. 

KHK uppmärksammade även kampen mot bröst-
cancer under oktober månad genom att låta alla 
spelare och personal bära det speciellt framtagna 
emblemet. 

Årets kamp drog in en bit över 40 000 kronor från 
KHK och alla SHL-lag drog tillsammans in över 
en miljon.

Vi tackar alla som hjälpte till i den viktiga kampen 
mot cancer!
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Vi vill ge tillbaka och göra skillnad med våra initiativ och under 
2016/2017 har vi engagerat oss i aktiviteter som vi tycker gör skillnad.

• CSR-projektet “KHK i samhället” - fyra projekt under säsongen.
• FHC-logen och "Kvällens hjälte" - Initiativ  för att alla ska få se hockey.
• Miljöarbete med Stena Recycling över fem år - Miljöarbetet är viktigt.
• Kampen mot cancer - Insamling till Rosabandet och Movember.
• Kampen mot rökning - idrotten tar kampen.
• Årets kamrat - vi följer Röda tråden.
• Pengar till matchens första målskytt skänker vi till välgörande ändamål 
ihop med Maxi.
• Pride - för allas lika värde.
• Sinnenas dag - vi vill ge tillbaka.
• Vi älskar våra unga fans - vi har funnits med på aktiviteter i olika skolor 
under våren.
• Personalprogrammet - för ett mer attraktivt Karlskrona.
• Prova på hockey för ensamkommande flyktingungdomar och SFI. 

Vi ses i arenan - det är VI som är KHK!

Karlskrona HK

KHK mer än bara hockey




