
Kære Sponsor i MIF
Så er vi klar med endnu et nyt meget interessant  
VIP sponsorarrangement, en helt unik tur til FC 
Nordsjælland og Farum Park fredag den 2. oktober 
2015 kl. 13.00.

Vi har fået tilbudt en samlet VIP pakke, der inkluderer 
et lokale, forplejning, adgang til bane, entrebillet så vi 
kan sidde samlet, samt programmet her til højre.

Hvis du og dine kolleger og/eller familie kunne tænke 
sig at være en del af dette arrangement, så er egen-
betalingen all-in pr. person 600 kr. Der sendes en 
momsfri faktura til dit firma, idet vi ikke afregner moms 
i Morud Idrætsforening. Klubben har herudover også 
støtte arrangementet økonomisk. 

På grund af alt det praktiske i denne sag, så skal vi 
bede om en meget hurtig tilbagemelding, senest 
søndag den 20. september 2015 på mail til:  
lars@duus-madsen.dk. 

Det vil i den grad glæde os, hvis du/I synes, at dette 
arrangement er så interessant skruet sammen, at I både 
har tid og lyst til at deltage.

Vi har pt. booket 2 busser af hver 50 personer, men kan 
meget hurtigt koble flere på, hvis det bliver aktuelt.  
Vi er klar, hvis I er klar! 

Med venlig og sportslig hilsen 
Lars Duus Madsen 
Mobil: 2080 0003. Mail: lars@duus-madsen.dk

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 

VIP-arrangement til  
FC Nordsjælland  
og Farum Park inkl. kampen 
FCN vs OB  
Fredag den 2. oktober 2015

vs 

13.00 – 15.00  Vi kører samlet i BUS fra Langesøhallen,  
Idrætsvej 7, 5462 Morud. 

15.30 – 16.00  Kaffe og velkomst fra FCN adm. direktør Ole 
Palmå, der vil fortælle os lidt omkring FC Nord-
sjællands historie, faciliteter og struktur.

16.00 – 16.30  NKI Kunstgræs (der har leveret og monteret  
vores kunstgræs stadion i Morud) tager os, sam-
men med FCN projektleder Lars Hallengreen 
en tur med på banen, hvor de vil fortælle os om, 
hvorledes Danmarks mest eksklusive kunstgræs-
tæppe er blevet til. 

16.30 – 17.00  Her vil FCN chefscout Steen Nedergaard i de 
store linjer fortælle os om moderne scouting. 
Hvordan danske klubber allerede begynder at 
scoute spillere fra de er meget unge. Hvornår og 
hvordan danske klubber begynder at samle talen-
terne. Hvordan de gøres klar til at skulle indgå i en 
superligatrup, samt hvorledes og hvilke mulighe-
der danske klubber har for at tiltrække og investe-
re i spillere fra ind- og udland. Steen Nedergaard 
er født og opvokset i Morud og har de seneste år 
været Chefscout i hhv. OB og FC Nordsjælland. 
Steen har tidligere været professionel fodboldspil-
ler i bl.a. Norwich og OB.    

17.00 – 18.00  En tur til CLUB FCN Lounge. Buffeten består af 
bøf stroganoff og kartoffelmos, salat og brød, 
samt vin, øl og vand ad libitum under spisningen 
samt en kop kaffe at slutte af på. På stadion efter 
følgende skal I selv købe drikkevarer mm. Der er 
ingen pause-arrangement. FCN vil lige før Kick-Off 
give os et lille oplæg til dagens kamp.  

18.00 – 19.45  Dagens superligakamp: FC Nordsjælland vs OB

20.00 – 22.00  Hjemtur til Langsøhallen, Morud

Program
Morud den 13. september 2015


