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Fem föreningar prisas av ATG
Drömfond®
Schack, boxning, brottning, hundsport och bollsporter.
Det är vitt skilda inriktningar hos de föreningar som får 75 000 kronor var av
ATG Drömfond® till sina projekt där inkludering och integration är i fokus.
- Vi hade många fantastiska initiativ att välja mellan, men till slut var det
dom här fem som på olika sätt stack ut lite extra, säger Maria Guggenberger,
hållbarhetschef på ATG®.
De fem föreningarna som valts ut och får 75 000 kronor var från ATG

Drömfond® är:
•

•

•

•

•

BK Loke, Gävle – brottning med fokus på killar och tjejer från
socioekonomiskt utsatta områden.
Juryn: Det finns närhet till målgruppen, stor förståelse kring de
behov och möjligheter som finns. Tydlig passion finns här – det är
relevant och kunnigt om målgruppen, lågtröskelidrott och alla är
välkomna – oavsett kön, bakgrund och etnicitet.
Svenska service- och signalhundsförbundet, Harlösa –
tillgängliggöra hundsport för personer med
funktionsnedsättning.
Juryn: Djurets roll för en skör grupp unga känns viktigt och relevant
för ATG Drömfond. Allt fler unga växer upp med olika utmaningar
och det känns bra att vara med och lyfta betydelsen av signal- och
servicehundar för deltagarna.
Kristineberg schackklubb, Malmö – schack för personer med
funktionsnedsättning och integration genom schack.
Juryn: Här har vi en schackklubb som vrider på sitt tänk och jobbar
ihop med habilitering – det är fint och viktigt. De har fokus på unga
med olika funktionsnedsättningar i ett geografiskt område som kan
uppfattas som rörigt och utmanande. Vi tror att den här typen av
aktivitet skapar ett lugn.
Klockets BK, Norrköping – boxningen skapar en samlingspunkt
och håller barnen borta från buset.
Juryn: Hos Klocket BK hittar vi ett enormt driv och stor inspiration
till att tänka ”vad kan jag göra”. De har fokus på social gemenskap,
dörrarna ska alltid vara öppna och varje individ ses för den person
som den är.
Norrtulls sportklubb, Stockholm – integration i samhället och
föreningslivet genom idrott.
Juryn: Föreningen har ett stort värde i att de har ett nätverk över
hela Stockholm. De har ett tydligt ställningstagande i att prioritera
nyanlända och resurssvaga och låter unga prova på olika idrotter
och hitta sin passion – inte bara för de som har råd!

ATG Drömfonds jury som utsett de fem föreningarna består av Peter ”Foppa”
Forsberg, Anja Frey chef för Fryshuset Stockholm, Leif Magnusson,
verksamhetschef för Mångkulturellt centrum och Maria Guggenberger.
I år har ATG Drömfond haft ett extra fokus på att stötta föreningar med att få
igång ett aktivt föreningsliv igen. Det senaste året har varit tufft med stränga

restriktioner, stängda lokaler och uteblivna aktiviteter, men i takt med att
vaccinationerna ökar och smittan minskar, så öppnas nu åter möjligheter till
att återuppta vilande aktiviteter.
Under hösten kommer ATG Drömfond med ambassadör Peter ”Foppa”
Forsberg i spetsen att besöka föreningarna under en dag.
- Det är alltid lika fantastiskt att få komma ut till verksamheterna och
verkligen se vilken skillnad föreningarna gör för sina medlemmar. De här fem
verksamheterna har helt olika inriktningar, från kampsport till schack, så det
ska bli riktigt spännande, säger Peter Forsberg.
Sedan starten år 2017 har ATG Drömfond stöttat svenskt föreningsliv med
drygt 2 miljoner kronor och bidragit till ett stort antal projekt, som verkar för
inkludering och delaktighet genom idrott och rörelse.
Läs mer om årets mottagare på drömfond.se.
För mer information från årets mottagare, kontakta:
BK Loke, Gävle
Johan Aflarenko, 070-698 09 48.
Svenska service- och signalhundsförbundet, Harlösa.
Yrsa Franzén-Görnerup, 073-620 80 02.
Kristineberg schackklubb, Malmö.
Thomas Olsson, 070-091 44 00.
Klockets BK, Norrköping.
Joachim Storm, 070-996 80 22.
Norrtulls sportklubb, Stockholm
Martin Carlon, 073-429 32 61.

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 1
800 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i
landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2020 på 5,4 miljarder kronor. ATG
tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och
galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till
hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk
Galopp med 2,8 miljarder kronor 2020. Läs mer: omatg.se
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