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Mercy Ships är officiell välgörenhetspartner under Midsummer Match Cup  
i Skärhamn  
 
25-29 juni är det premiär för Midsummer Match Cup, ett nytt internationellt seglingsevent i 
Skärhamn på Tjörn och Mercy Ships deltar som officiell välgörenhetspartner under evenemanget. 
Fredagen 28 juni arrangeras välgörenhetstävlingen Mercy Ships Race och under Maritime 
Information Forum torsdagen den 27 juni kommer Stena RoRo att informera om den pågående 
byggnationen av det nya sjukhusfartyget Global Mercy. Organisationen kommer också att finnas 
med i  Kids’ area och anordna aktiviteter samt berätta mer om verksamheten. 
 

   
 
För välgörenhetsorganisationen Mercy Ships finns det en nära anknytning till den marina sektorn  
och många av deras samarbetspartners är verksamma i branschen. Under Midsummer Match Cup 
kommer Mercy Ships få tillfälle att belysa det livsviktiga och livsavgörande arbete som bedrivs 
ombord på sjukhusfartyget Africa Mercy. En verksamhet helt baserad på volontärers insatser att 
bistå världens fattigaste och mest utsatta människor med kvalificerad vård.  
 

     
 
En höjdpunkt under Midsummer Match Cup är välgörenhetstävlingen Mercy Ships Race där speciellt 
inbjudna gäster deltar ombord med proffsen på tävlingsbåtarna. Mercy Ships tävlar med en egen båt 
och besättningen kommer att bestå av bl a Niclas Mårtensson, VD Stena Line. Eftermiddagen avslutas 
sedan med prisutdelning och After Sail i paviljongen. 
 
Övriga aktiviteter under veckan: 

• Maritime Information Forum, torsdagen 27 juni, Akvarellmuseet  
Per Westling, VD på Stena RoRo berättar kl 11.15-12.15 under titeln Innovativ marinteknik 
och design  om byggnationen av det nya sjukhusfartyget Global Mercy i Kina. 
 

• Utställning och aktiviteter i Kids’ Area 
Mercy Ships finns på plats för att berätta mer om verksamheten, visa bilder och filmer från 
fartyget. Volontärer berättar om sina upplevelser och med hjälp av en VR-film kommer 



 
 

besökarna få en upplevelse av en livsförvandling. I filmen följer man en patient från hembyn 
där hon bli mobbad för sin tumör i ansiktet, till vägen till skeppet, operationen och 
hemkomsten.  
Besökarna får också möjlighet att på ett löpband springa för Mercy Ships, varvid varje meter 
ger en krona till organisationen.   
 

För fullständigt program se: https://midsummermatchcup.com  
 
”Vi är mycket glada och tacksamma att få möjlighet att vara välgörenhetspartners under det 
nyinstiftade seglingsevenemanget. Det är en fantastisk möjlighet att få berätta om vår verksamhet 
och belysa vikten av kvalificerad sjukvård där behovet är som störst. Det finns många sätt att 
engagera sig, både för privatpersoner och företag. Med gåvor men också genom att själv bli volontär. 
Alla tjänster efterfrågas, inte bara sjuvårdsrelaterade utan också restaurangpersonal, maskinister 
etc”, berättar Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships.     
 
Stena Line som som har ett långsiktigt partnerskap med Mercy Ships är med och sponsrar deras 
medverkan i Midsummer Match Cup. Niclas Mårtensson, VD Stena Line kommenterar: 
”Vi deltar i seglingseventet genom att stödja Mercy Ships som officiell välgörenhetspartner. Som en 
del av vårt samarbete vill vi få fler att upptäcka organisationen och dess viktiga arbete för att rädda 
och förändra liv”.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Tomas Fransson, Sverigechef Mercy Ships, tomas.fransson@mercyships.org   Mobil: +46 729 85 07 77 

Birgitta Plyhm, PR Mercy Ships Sverige, birgitta@plyhm.se; Mobil: +46 707 77 12 90 

Stanley Ekelund, Marknadskommunikatör Mercy Ships Sverige, stanley.ekelund@mercyships.org  

Mobil +46 760 74 72 45 

Om Mercy Ships 
Mercy Ships äger och driver världens största civila sjukhusfartyg, Africa Mercy, och erbjuder gratis sjukvård till 
de fattigaste människorna i världen, samt bistår nationer att bygga upp sin egen sjukvårdvårskapacitet och 
hållbar utveckling genom utbildning. Ombord erbjuds operationer, tandvård och kvalificerad sjukvård som 
förvandlar en människas liv från onödigt lidande till hälsa och hopp. Mercy Ships har besökt nära 600 hamnar i 
mer än 70 länder och hjälpt över 2,5 miljoner människor. Omkring 1 000 volontärer från cirka 40 olika nationer 
bistår arbetet varje år.  
www.mercyships.se 

https://midsummermatchcup.com/
mailto:tomas.fransson@mercyships.org
mailto:birgitta@plyhm.se
mailto:stanley.ekelund@mercyships.org
http://www.mercyships.se/

