Københavns Firma Sport.
Indbyder til udendørs 7 mands fodboldturnering 2021.
For firmaer & foreninger.
KFS´ s fodboldudvalg har hermed fornøjelsen at indbyde til den årlige fodboldturnering i Valby
Idrætspark. Turneringen afvikles efter følgende oplæg: Puljer a´ 8 til 10 hold med kamptid på 2 x 28 min.
I efteråret opdeles alle puljerne på ny efter styrke i A, og B
rækker. Der er pokaler til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker i efteråret.
Spilledagene bliver på hverdage og i tidsrummet 17.30 til 21.00 (22.00) Alle kampe afvikles på kunstbane.
Hvis man kun kan spille kampe. EKS: mandag / onsdag eller tirsdag / torsdag så kan man krydse det af i tilmeldingen.
Sæsonstart forår i uge 14 og efteråret i uge 33
Spilleprogram udsendes sidst i uge 12.
Spillested: Valby Idrætspark, Julius Andersensvej 1, 2500 Valby.
Deltagergebyret er 3500 kr. pr hold. (Som de sidste 5 år)
Deltagerprisen inkluderer forårs- og efterårssæsonen, samt alle
dommerudgifterne. I kan følge fodboldturneringen på hjemmesiden.
http://www.allanfodbold.dk
OBS. Der skal betales et årligt medlemskontingent på 300kr. der dækker alle medlemmer i firmaet / foreningen.
Som medlem af Københavns Firma Sport kan man også tilmelde sig til bl.a. golf, gokart m.m.
Det eneste man skal betale er deltagergebyret i de forskellige idrætsgrene.
Se mere på Københavns Firma Sports hjemmeside. http://www.koebenhavnsfirmasport.dk
Deltagergebyret på de 3500 kr. og medlemskontingentet på 300 kr., indbetales senest d. 23 marts 2021
på GIROINDBETALING 263-1059 eller NETBANK 1551-2631059. (Husk at skriv holdnavnet på
indbetalingen)
Vigtigt.
Tilmeldingsblanketten for sæson 2021 skal sendes til allan@allanfodbold.dk ellers er jeres tilmelding ikke godkendt.
OBS: Husk altid at skrive deltagerholdets navn på alle jeres indbetalinger.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Allan på tlf. nr. 23 35 28 31
MVH. Allan Københavns Firma Sport fodboldformand.
Tilmelding efter "først til mølle" princippet. Vi har kun plads til 40 deltager
hold.
Og især hvis man har specielle ønsker.

Tilmeldingsfrist senest 23 marts 2021.

I bedes sætte et X, ved ønske om spilledag, og gerne flere X'er ved spilletidspunkt.
OBS: alt i skemaet skal udfyldes og sendes retur til allan@allanfodbold.dk.
Tilmeldingsblanketten til Københavns Firma Sport 7-mands fodboldturnering 2021
Firma/foreningsnavn
Hjemsted / By.
Ca. antal deltager
Over 25 år
Under 25 år
Antal hold.
Holdnavn.
Trøje farve.
Kontaktperson: 1
Navn.
Adresse.
Telefon privat.
Mobil.
E-mail.
Kontaktperson: 2.
Navn.
Adresse.
Telefon privat.
Mobil.
E-mail.
Ønske om spilledag.
Vi kan på alle dage.
Mandag / Onsdag
Tirsdag / Torsdag
Ønske om
spilletidspunkt.
Vi kan på alle tidspunkter.
17.30 (18.00)
18.30 (19.00)
19.30 (20.00)
20.30 (21.00)
Evt. Bemærkninger.

