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Karate är en stor sport i Sverige och kommer att 

representeras vid de Olympiska Spelen i Japan 

2020. Helsingborgs Karateklubb är stadens äldsta 

karateklubb och moderklubb till ett stort antal 

karateklubbar och föreningar i Helsingborg, Skåne 

och Själland. Klubbens målsättning är att alla 

medlemmar, barn, ungdomar, vuxna och de med 

visst funktionshinder, har roligt tillsammans under 

träningarna samtidigt som alla ges möjlighet att få 

en genuin kunskap och förståelse om karatens 

ursprung fram till dagens sportkarate. Svenska 

Karateförbundet har uppmärksammat klubbens 

värdegrund ”Karate för alla” och därför har klubben 

och Helsingborgs stad fått uppdraget att arrangera 

SM i Shobu Ippon Karate 2019 i Helsingborg, en 

stad med fantastiska möjligheter för ett stort 

karateevenemang.  

       

 

”KARATE 

FÖR ALLA” FÖR ALLA” 



  

Tävlingen SM i Shobu Ippon Karate äger rum den 

19 oktober 2019 och antalet besökare beräknas till 

ca 400 personer. Deltagare, tränare, coacher samt 

officiella representanter (ca 600 personer) stannar 

två nätter, med start från den 18 oktober till och 

med den 20 oktober. Ditt företag erbjuds nu att bli 

sponsor under tävlingen och får då möjlighet att 

marknadsföra sig på tävlingsplatsen samt i media 

innan och under pågående evenemang. På nästa 

sida kan du läsa mer om våra olika sponsorpaket. 

 

 

Sensei Peter Stenfors      

Helsingborgs Karateklubb 
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GULD                                                                               
20 000 kr 

SILVER 
15 000 kr 

BRONS      
10 000 kr 

EXPO                    

Fritt bidrag 

För mer information kontakta: 

Helsingborgs Karateklubb                                                                                                                                           

Magnus Extergren                                                                   

mobil: +46 703 073 297                                                                                                                        

e-post: magnus.extergren@gmail.com 
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