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Scan är ensam fastfoodleverantör till O-Ringen 
 
Samarbetet mellan Scan AB och O-Ringen innebär att Scan är ensam fastfoodleverantör till 

O-Ringen i tre år framöver: Halmstad 2012, Boden 2013 och Skåne 2014. Därmed kommer 

endast svensk korv och hamburgare serveras på O-Ringen.  

 

Samarbetet innebär också att butiker och restauranger, i närområdet till tävlingarna, som är anslutna 

till O-Ringen kommer att aktivera Scan-produkter. 2012 går O-Ringen den 21-27 juli i Halmstad.  

Bland annat kommer Scans nyhet grillstek med smak av granatäpple grillas utanför Ica Maxi 

Flygstaden. Även inne i butiken kommer det aktiveras pålägg, kryddkorv, grillsortiment och 

hamburgare.  

 

- Vi är mycket glada åt förtroendet som vi fått att leverera svenska produkter i tre år till O-Ringen 

som är världens största orienteringsfest och ett av Sveriges största idrottevenemang,  säger Henric 

Rondahl, Fastfood Manager på Scan AB. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Henric Rondahl, Fastfood Manager Scan, tfn: 08-725 83 83 

Sara Hoff, tf kommunikationsdirektör Scan AB, tfn: 044-19 40 25 

 

 
 
Scan – från svenska gårdar sedan 1899 
Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta 
över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra att de 
höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet alltid infrias. Vi är övertygade om att det är bra för djur, 
miljö, Sverige och för alla som tycker att det är viktigt med bra mat. Vi tror på bra mat från svenska gårdar. 
 
Varumärket Scan ägs av Scan AB, som ingår i koncernen HKScan, ett av norra Europas största 
livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 9,4 Mdr SEK och har 2 500 
medarbetare. HKScan-koncernen har 11 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 22,5 Mdr SEK. 


