SOMMER/EFTERÅR-FODBOLD TURNERING 2018.
Så er det ved at være tid til at tilrettelægge Ude-fodboldturneringen for sommer/efteråret 2018.
Vi beder jer derfor hurtigst muligt at tale med jeres medarbejdere/venner om antal af hold til den nye
sæson og dernæst få afsendt tilmeldingen til os.
Tilhørsforhold for spilleberettigelse er:
Deltagerne skal være medlem af Firmaidræt Odense. Klubben/holdet kan sammensættes af din
nabo/bekendt/ægtefælle, samt hjemmeboende børn over 16. år.
Han/hun må ikke deltage for andre hold i turneringen.
Hvis holdet har specielle ønsker, der skal tages i betragtning ved turneringens tilrettelæggelse, skal
dette meddeles ved tilmeldingen.
Vi forsætter med at lave korte turneringer over 3 til 4 aftener, med 2 - 3 kampe pr. aften.

Sommer/efterårsturnering vil blive afviklet som en enkeltturnering i perioden
Fra onsdag den 22/8 til den 10/10 - 2018.
Alle hold spiller hver anden uge.

Startgebyr for Sommer/efterår-fodboldturneringen 2018.
- 5 - Mands M/K / Oldboys / Mix Sommer/Efterårsturnering pr hold. ----------- Kr. 1.200,- For hold 2 m.f. fra samme klub. ----------------------------------------------------- Kr. 1.000,- For de hold/klubber der deltog i Forårsturneringen gives der en rabat på kr. 200,- for hvert
hold I skaffer til Sommer/efterårs turneringen.
Priserne indbefatter dommerhonorar/Præmier til nr. 1 og 2. i hver række.
Betaling SKAL ske samtidig med tilmeldingen til:
Spar Nord. Reg. nr. 9219 konto nr. 4586831947. mrk. år turnering og Holdnavn.

BEMÆRK:
Tilmelding og betaling: SENEST MANDAG D. 13. AUGUST 2018
Udfyldt Spillerliste skal tilsendes med post eller pr. mail.
Firmaidræt Odense
Tranehøjen 5
5250 Odense SV
fodbold@firmaidraet-odense.dk
Ved evt. spørgsmål er du velkommen til at kontakte Preben tlf. 23 61 66 46.

Vel mødt til Firmaidræt Odense Sommer/efterår-fodboldturnering 2018.

Se mere om Firmaidræt Odense på vores hjemmeside. www.firmaidraet-odense.dk

TILMELDINGSBLANKET
SOMMER/EFTERÅR TURNERINGEN 2018 UDE-FODBOLD
Hold Navn: _____________________________ Signatur: _____________
____ Antal hold til 5 – mands M/K

____ Antal hold 5 – mands M/K oldboys. 32. år

Farve på spille trøje: ____________
Klubkontaktperson ved evt. afbud:____________________________________
Mobil tlf. til evt. sms-afbud: ______________________________
E-mail:
Navn:

Adresse:

Post.nr:

By:

Tlf, privat:

Arb:

EVT: adr. på hold 2.
Navn:____________________________ Adresse:__________________________________
Post.nr:________By:________________Tlf, privat:_______________Arb:_______________

Specielle ønsker vil blive tilgodeset i det omfang, det er muligt:____________________
__________________________________________________________________________
Firmaets lukketid om onsdagen:

HUSK:
SPILLELISTEN SKAL UDFYLDES KORREKT, ellers vil din tilmelding ikke blive
godkendt.
Dato:

Bindende underskrift:

HUSK: SIDSTE TILMELDING MANDAG D. 13 AUGUST 2018.

FIRMAIDRÆT ODENSE
SPILLE-LISTE SOMMER/EFTERÅR-FODBOLD 2018.
DENNE LISTE SKAL UDFYLDES.
Klub/holdNavn: __________________________________________________

(HUSK! nye spillere skal påføres spillerlisten så længe turneringen kører.)
Fødselsdag
og år.

Navn

Adresse

