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ATG® och travbanorna samlade in
rekordbelopp till Mustaschkampen
Insamlingen från ATG® till Mustaschkampen i november blev rekordstor och
gav totalt 1 182 535 kronor till Prostatacancerförbundet och kampen mot
prostatacancer.
- Ett fantastiskt roligt resultat. Det visar att engagemanget för vår kamp är
mycket stor bland landets travintresserade och aktiva inom travet, säger
Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.
Sista dagen för insamlingen från ATG® var i lördags då de sista ”MustaschHarry” till V75® lämnades in via atg.se och hos ATG:s spelombud runtom i

landet. Därmed skrevs slutresultatet för ATG:s insamling till Mustaschkampen
till 1 182 535 kronor. Pengarna kommer från tre olika aktiviteter i ATG:s
och travsportens regi:
Travbanornas insamling till Mustaschkampen, som totalt genererade 657 883
kronor.
ATG:s försäljning av Mustasch-Harry till V75, gav 435 850 kronor.
ATG-personalens interna stegtävling till förmån för Mustaschkampen gav 88
802 kronor.
- Allt det här visar vilken styrka och vilket fantastiskt resultat det blir när hela
travsporten, kunderna och personalen går samman för en gemensam och
mycket god sak, säger Maria Guggenberger, hållbarhetschef på ATG.
ATG är sedan 2018 huvudsamarbetspartner till Prostatacancerförbundet och
har sedan tio år tillbaka bidragit med insamlingar av olika slag till
Mustaschkampen. Pengarna används för att stödja kampen mot
prostatacancer bland annat genom forskning, utveckling och bättre vård.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2
000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i
landet. Koncernen hade en nettospelsintäkt 2019 på 4,4 miljarder kronor. ATG
tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och
galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,18 miljarder
kronor 2019) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/
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