VIP-arrangement til
Landskamp i Parken

vs.

DANMARK VS. KASAKHSTAN

Fredag den 11. november 2016
Program

Morud den 03. oktober 2016

Kære Sponsor og
frivillige i MI Fodbold

14.55

Vi mødes ved Langesøhallen,
Idrætsvej 7, 5462 Morud.

15.00

Afgang med bus fra Morud mod København.
Under busturen vil der være en sandwich pr. 		
deltager, samt Øl/vand ad libitum.

17.30

Ankomst til Spartas klublokaler
(nabo til Parken).

17.30

Spisning (buffet) i Spartas klublokaler, 		
herunder øl/vand ad libitum.
Under spisningen vil der, i samarbejde med Nordfyns
Bank, være mulighed for at deltage i tipskonkurrence
til kampen (vinderne offentliggøres under busturen
hjem)

Vi har kun 79 billetter, så det er ”først til mølle” princippet.

19.30

Tilmelding skal ske til: Klaus Slotsager på mail:
klaus.slotsager@foetex.dk (senest mandag 10.10.2016 kl. 11.00)
Vores billetreservation ophører nemlig denne dag.

Afgang fra Spartas klublokaler til Parken, vi har
siddepladser på langsiden i afsnit nedre C
(pladserne er i tørvejr) billetkategori 1.

20.45

Kampstart Danmark – Kasakhstan
NB! Forplejning i Parken og under kampen er for egen
regning.

23.00

Afgang fra Parken mod Morud, under busturen hjem er
der øl/vand ad libitum.

01.30

Ankomst til Langesøhallen, Morud.

Så er vi klar med endnu et nyt og yderst interessant VIP
Sponsorarrangement. Vi har sammen med Nordfyns Bank
fået sammensat en super ”VIP-PAKKE” til vores 4. VM
kvalifikationskamp Danmark vs. Kasakhstan i PARKEN fredag
11. november 2016.
Hvis du og dine kolleger/familie kunne tænke sig at være en
del af dette arrangement, så er der en delvis egenbetaling
på 625,- kr. pr. person (Normalpris 1.100 kr.), idet Nordfyns
Bank og MI Fodbold i fællesskab har støttet dette VIP
Sponsorarrangement.
Med hensyn til betaling, så sender vi en momsfri faktura til dit
firma, idet vi ikke afregner moms i Morud Idrætsforening. De
frivillige i MI Fodbold betaler ind til vores kasserer Chris Demant
efter nærmere aftale.

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 kan kun sige – HVIS I ER KLAR, så er vi klar til at
gentage sidste års succesfulde fodboldtur til
FC Nordsjælland.
Med venlig og sportslig hilsen …
Klaus Slotsager
6120 3291 – klaus.slotsager@foetex.dk

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

Tak for i dag :)

