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AFRIKAGRUPPERNA

Vinn en resa till Egypten!
Den 10 februari kan du se finalen i
de afrikanska mästerskapen i
fotboll på Eurosport. Vem som
vinner vet vi i skrivande stund inte,
men förväntningarna är stora. Inte
bara på fotbollsspelarna utan även
på vårt nyss inledda samarbete
med Eurosport!
– Eftersom vi sänder hela afrikanska mästerskapen känns det självklart för oss att vara
med och stödja Afrikagruppernas arbete för
sport och utbildning och vi hoppas att så
många som möjligt kommer att vilja vara
med oss i detta, säger Märta Rydbeck, VD på
Eurosport.
Under mästerskapen samlar Afrikagrupperna för första gången in pengar via SMS,
textmeddelanden på mobiltelefon, i hela
Norden.
I fotbollsturneringen deltar  nationer,
varav Angola, Zimbabwe och Sydafrika tillhör de länder där Afrikagrupperna har verksamhet, bland annat i form av fotboll och
andra sportaktiviteter i en rad skolprojekt.
Genom träning och turneringar håller man
ungdomar borta från gatan och kriminalitet.
Eurosport direktsänder samtliga matcher
och under sändningarna berättar kommentatorerna om insamlingen samt sänder en
reklamspot med artisten Ayesha. Hon har
tillbringat delar av sin uppväxt ibland annat
i Botswana och Zimbabwe och har tidigare
medverkat vid flera av Afrikagruppernas evenemang.
Nu utmanar hon TV-tittarna att SMS:a
sitt bidrag.
– Det är spännande att testa om det
funkar med gåvor via SMS. Det är bra att
Afrikagrupperna provar nya vägar för in-
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”Gimme five” (euro i Finland alltså).

samling och det ju väldigt intressant att se
om vi har någon målgrupp bland Eurosports
fotbollspublik, säger Josefin Peterson, ordförande i Stockholm Afrikagrupp.

Vinn resa till Egypten
Den som bidrar till insamlingen kan även
tävla om en resa för två personer till Egypten,
värdland för de afrikanska mästerskapen. Det
är Jambo Tours och Egyptiska statens resebyrå som skänkt resorna.
Tävlingen är öppen till den  februari.
Det enda som krävs är att man först sänder
ett SMS eller på annat sätt skänker minst 
kronor till Södra Afrika-insamlingen och se-
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dan går till www.afrikagrupperna.se och svarar på en fråga.
Du kan delta i tävlingen även utan mobil.
Sätt in beloppet på plusgiro   –,
Södra Afrika-insamlingen, ange ordet ”sport”
i meddelanderutan samt ditt namn och
adress.
– Vi hoppas på många nya givare, men
också att medlemmar och nuvarande givare
deltar i kampanjen, säger Eva Tånneryd,
insamlingsansvarig på Afrikagrupperna.
EVA BERGSTRÖM

Läs mer på
www.afrikagrupperna.se

SMS:sa ordet ”sport” till respektive nummer
Sverige
Danmark
Norge
Finland

SMS:a
SMS:a
SMS:a
SMS:a

till
till
till
till

72105
1230
2223
17151

30 svenska kronor dras från ditt mobilkonto
30 danska kronor dras från ditt mobilkonto
30 norska kronor dras från ditt mobilkonto
5 euro dras från ditt mobilkonto
Trafikavgift tillkommer i samtliga länder

