Så er det tid til at afholde
Rødovre floorball Club´s

AFSLUTNINGSFEST
FOR UNGDOM
Lørdag 10. juni 2017
Kl. 12.45
Rødovregaard, lokale LOEN
Som tidligere år, medbringer I hver især:
Mad til tá selv bord
Kage (for dem som har disse kreative evner)
Drikkelse samt Service/bestik til eget brug.
(der er dog mulighed for at købe øl og vand til meget rimelige priser).

Vi skal kåre ”Årets frivillig” i ungdomsafdelingen, ”Årets ven” og ”Årets
spiller” samt ”Årets talent”.
Igen i år afholdes lotteri, hvor overskuddet går til ungdomsafdelingen.
(skulle nogen have mulighed for at donere præmier hertil, hører vi gerne herom)

Tilmelding via sms ønskes til:
Britt Uldal Nielsen: Mobil 5376 1872
eller
Niels Schjerlund Nielsen: Mobil 9339 2115
(husk skriv navn på spiller, hold samt antal der deltager.
(eksempel: Martin H., U9, i alt 4 deltager)

Tidsplan (ca. tider):
12.00 Festudvalg møder og sætter borde op m.m.
12.45 Gæster kommer, sætter mad på bordet
13.00 Velkommen ved ungdomsformanden og vi spiser
Amerikansk lotteri sælges imens.
14.30 Kaffe og kage
15.00 Pokal/prisuddeling
16.00 Lodtrækning af lotteri
17.00 Vi slutter (tak for i dag) og rydder op.

Festudvalget opfordrer til at:


Alle hjælper til med oprydning løbende undervejs



Enkelte hjælper til med salg af vand og øl – bare en ½ time



Enkelte hjælper til med salg af lotteri.



Komme med sponsor gaver til lotteriet. (Næsten) alt kan bruges. Kontakt Torben
eller Patrick fra festudvalget.



Lave mad til minimum det antal i kommer (og gerne lige lidt mere )



Bage kage til fælles bord – gerne nogle kreative kager :-)



Såfremt der lånes tallerkner eller bestik/kopper/glas, at man selv vasker op.



Holde tiderne



Der er mulighed for betaling via mobilePay



”professionel” fotograf, der kan tage nogle fede billeder undervejs – Kontakt
Niels S. Nielsen.



Tilmelding er ikke strengt nødvendigt men anbefales kraftigt. Skulle i
eksempelvis tilmelde 3 men kommer 4 er dette også ok. Det vigtigste for os er
at få en indikation om hvor mange der kommer mht. indkøb, opstilling af borde
m.m.

Vi glæder os til at se jer alle, både spillere, familiemedlemmer og trænere.
Venlig hilsen Festudvalget:
Torben Veise (U5/7): 3079 9919
Britt Uldal Nielsen (U9): 5376 1872
Patrick Møller (U11): 2554 2986
Niels S. Nielsen (U15 og U17): 9339 2115

