
Kære 

Som opfølgning på sidste fantastiske VIP Arrangement hos  
vores hovedsponsor OBI SPORT i marts måned i år, så følger vi nu  
op med endnu en festlig aften.  
 
Denne gang bliver det på vores egen hjemmebane, Idrætsvej 7, 
5462 Morud. Sponsorudvalget har kastet al sin energi i at få  
sammensat en FESTAFTEN i klubbens bedste ånd.  
 
Vi samler alle jer, der er med til at få vores klub til at eksistere,  
præstere og ikke mindst gøre den til et attraktivt samlingspunkt,  
lige fra de yngste til de ældste.  
 
Vi får tændt op i grillen og sat et stort telt op langs vores flotte  
kunstgræs stadion, hvorfra Sponsorudvalget vil service alle jer VIP’er. 

Vi går ikke på kompromis denne festaften, hvorfor det vil glæde os 
ekstra meget, hvis I alle sammen inviterer jeres bedre halvdel med, 
eller for vores sponsorers vedkommende – alternativt, en god kollega.

Af hensyn til den samlede planlægning, vil vi meget gerne bede om 
jeres tilmeldinger senest mandag den 1. juni med deltagende  
Firmanavn og/eller Personnavne (for-/efternavne) til:

Sponsorer:  
Henrik Brandt tlf. 30 25 40 70 info@h-brandt.dk 
Øvrige:  
Morten Pedersen tlf. 40 56 40 30 morten@camoentreprise.dk

Med sportslig og festlig hilsen

Morud Fodbold Sponsorudvalg 
Børge Lund Madsen, Chresten Clemmensen, Hans Boesen, 
Henrik Brandt, Jakob Dons, Klaus Slotsager, Lars Duus Madsen, 
Lars Kopp, Martin Drikkjær Rüdiger, Morten Pedersen, 
Niels Nielsen og Rikke Dons 

INVITATION til 
VIP ARRANGEMENT
Fredag den 5. juni 2015 kl. 17.30

17.30 Check-in. Arrangement start. 
 Der serveres nogle store stadionpølser  
 med  tilbehør, samt øl og vand efter behov.

18.00 Tak til vores 2 førsteholdstrænere: Michael  
 PEP Jørgensen for 6 fantastiske sæsoner  
 som cheftræner i MIF. Ligeledes stor  
 tak til assistenttræner Lars Henrik Kroer  
 Madsen, der stopper efter 3 sæsoner.

 Afrundes med et kort kampoplæg fra  
 Michael vedr. dagens kamp mod B1913.

18.45 Fynsserie topkamp mellem  
 MORUD og B1913

20.30 Besøg af spillere, træner og trofaste  
tilskuer i teltet til forhåbentligt en  
velfortjent sejrsfest, hvor vi får fint besøg 
af orkestret DANSES VENNER, der vil  
afrunde denne festlige VIP aften med deres 
alletiders Bamse-Jam.

22.30 Arrangement slutter officielt. 

MIF SPONSORER, MIF BESTYRELSE,  
TRÆNERE/HOLDLEDERE OG ØVRIGE  
FRIVILLIGE HJÆLPERE OG LEDERE

Program

Kom og hep på MIF. 
Fynsserie topkamp!

Stadionplatten  
serveres – selvfølgelig!

Sejrsfest? Måske!  
Uanset, kommer der 
god musik...


