
TJEN PENGE
TIL HOLDET/ KLASSEN

RAVELLI er en unik kollektion til træning og hverdag. 

I stedet for dyre butikskøb, lader vi de unge sælge og tjene 

penge til klubkassen. Funktionelle og flotte produkter 

til en fornuftig pris. Og med et navn, der er en døråbner. 

Læs mere på vores hjemmeside WWW.RAVELLI.SE

N å r  s a l g  b l i v e r  g i v e n d e

Thomas Ravelli
blev en af Sveriges mest 
folkekære landsholdsspillere 
gennem tiderne efter sin 
afgørende strafferedning af 
Miodrag Belodedicis skud 
i kvartfinalen ved VM mod 
Rumænien i 1992. 
Strafferedningen blev valgt 
til “Tidernes idrætsøjeblik” 
ved Idrottsgalan i 2001. 
Under VM-turneringen i 1994 
blev han også udtaget som 
andenmålmand på 
verdensholdet.



Fantastiske muligheder
til opfyldelse af drømme 
Idrætsklubber og skoleklasser har altid brug for penge.

Det ved fodboldbrødrene Ravelli, som begge har gået den 

lange vej til succes. Deres idé med at skabe et varemærke for 

træningstøj, soveværelse og bad er en måde som de hjælper 

unge mennesker med at gøre deres drømme til virkelighed. 

Stor succes i Sverige gør, at mulighederne også kan tilbydes i 

Danmark.

Store fortjenester!

Oplægget bygger på færdige pakker, som bestilles på vores 

hjemmeside og sælges af de unge. Hver pakke koster 200 kr. 

Klubben beholder 55 kr. af dette beløb. 

Det giver fantastiske muligheder for fremtiden:

300 solgte pakker giver 16.500 kr. til klubkassen.

500 pakker giver 27.000 kr.

800 pakker giver 44.000 kr.

Sæt jeres mål – med Ravelli er der alle muligheder for at nå dem.



Martin Östholm, 
Sverige
Benhård back på 
VM-holdet i floorball. 
Skyder hårdest i hele 
verden. Boldens vej 
mod målet kan nå op 
på 200 km/t. 
Og rammer oftest lige 
i øjet.VM-guldet i 2014 
førte til en sikker plads 
i WFC All Star Team 
samme år.

Pelle Linders
Pelle Linders hånd-
boldspiller med 73 
landskampe for Sverige. 
I år 2000 spillede han i 
KIF-Kolding, som han 
blandt andet blev dansk 
mester sammen med 
fire gange.

Anna Fernette 
Tilhører top ti i 
Crossfit i Sverige 
med EM-deltagelse 
to år i træk. Som ejer 
af Crossfit i Lerum 
coacher hun elite- og 
hverdagsmotionister 
i den mest alsidige af 
alle sportsgrene.

Robert Kronberg 
Robert Kronberg har 
sat svensk rekord i 60 
og 100 m hæk. Og de 
holder stadig. Flotte 
præstationer i OL, VM 
og EM findes også på 
resultatlisten. 
Han deler ud af sine 
erfaringer som 
personlig træner på 
både elite- og 
motionsniveau.



Elever fra Lillhagsskolan, Nykvarn, hvor de elever, der har 
spansk, skal til Barcelona i 2016. De solgte næsten 600 pakker 
og fik 30.525 kr. ind til rejsekassen.” Godt gået.”

Täby United P01 solgte 542 pakker og fik godt 30.000 kr. 
ind til rejsekassen. Drengene planlægger en rejse til Spanien. 
"Fantastisk indsats.”

Erik Gustavsson solgte 130 Ravelli-pakker på helt egen hånd, 
og bidrager med en pæn sum til holdets cup-rejse med hele 
7.150 kr. TILLYKKE!
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