Invitation til en kanon familie dag!
Lørdag d. 6.10.18
Sponsorcykelløb: ( Gratis at deltage i)
Vi gentager vores succes fra tidligere år og afholder vores årlige
sponsorcykelløb. Lørdag d. 6. oktober kl. 11-12.
Man er velkommen til at cykle, løbe eller gå ruten, som er på
ca. 2,5 km kun på asfalt, med start og slut ved klubhuset.
Du får udleveret en sponsorkontrakt af klubben, som du skal
rundt med til venner, familie, arbejdskolleger, arbejdsgiver,
leverandører og alle mulige andre, der vil støtte dig og
foreningen.
HUSK: Kontrakten skal udfyldes med navn, adresse og beløb.
Kontrakten SKAL afleveres i god tid inden løbsstart (fra
kl.10.00).
Fra kl. 12-14 vil der være grillpølser, kage, saft, kaffe og
hyggeligt samvær, samt uddeling af sponsorgaver og
betalingskvitteringer. Derudover forbereder de af os der skal
med til klubdag, også på det.

Kl. 11.00

Cykelløbet starter, her skal der
trædes i pedalerne og samles
penge ind.

Kl. 12.00

Grillpølser og klar
gøre heppe grej.

”Jubelscenen der går over historien”. ( pris 50kr/deltager)
Under hjemmekampen d. 6.10.18 afholder Aalborg Håndbold en
konkurrence om en fed præmie til den samarbejdsklub som skaber
den fedeste stemning i Jutlander Bank Arena til kampen mellem
Aalborg og Pfadi Winterthur.
Præmien er at Aalborg herrerne kommer til Hadsund og træner
sammen med vores spillere, samt vil der være foredrag med chef
træner Stefan Madsen og mange flere præmier.
Klubdagen er for hele familien! Vi sørger for transport til og fra
Hadsund, en rød t-shirt, en grillpølse, kage og kaffe, samt billetterne til
kampen. Hele arrangementet koster 50 kr. pr. deltager.
Tilmelding og betaling til cykelløb og/eller klubdag sker via
NemTilmeld, hvilket I finder link til på den facebookgruppe jeres barn
spiller i.

Vi ser frem til en sjov og hyggelig dag med jer.
Mvh. træner teamet.
Kl. 14.00

Kl. 16.00

Kampstart!
Så skal der heppes!
Afgang til
Aalborg.

Kl. 19.30

Hjemkomst Hadsund

