SA er der
bold ... igen!

KM CUP 2018
LØRDAG DEN
10. MARTS
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Husker I sidste års KM Cup? En vild dag med fodbold, masser af sjov, mingling og relationsopbygning. Lørdag den 10.
marts 2018 fortsætter vi, hvor vi slap – i Valby Hallen med
første holdstart kl. 08.30. KM Cup er åbent for KM-medlemmer. Stil op med dine egne svende, udvalgte kunder –
eller dine leverandører?
Du betaler for dit hold, men kan gratis tage alle de tilskuere med, du vil (jo flere, desto bedre). Og byd så dit hold og
dit heppekor med til den efterfølgende fest i Valby Hallens
restaurant. Her serverer vi en buffet samt vand, vin og øl
for bare 300,- kr. pr. person for mad og 3 genstande.
Læs alt det praktiske, udtag dit hold og se at få meldt dig
til – senest 9. februar på post@kbh.malerlaug.dk eller pr.
fax. 3315 5648.

igen et arrangement
fra km's aktivitets
udvalg!

VEND OG LÆS MERE!

REGLER OG
REGLEMENTER

KM CUP 2018
LØRDAG DEN
10. MARTS

Et hold skal præsentere en virksomhed i KM. De
behøver ikke at være ansatte. De skal blot have
tilknytning til virksomheden og have lyst til at
repræsentere den. Sådan gør vi det muligt for
ALLE slags virksomheder at være med!
· Et hold består af 7 personer (5 spillere og 2
udskiftere)
· Der er store præmier på spil til 1., 2. og 3.
pladsen
· Der kan max. være 15 hold, så det er
først-til-mølleprincippet ved tilmelding
· Vi starter kl. 08.30, og præmieoverrækkelser
sker ca. kl. 18.00
· Frokost samt vand/øl i pauserne
· Der er mulighed for bad og omklædning
efterfølgende
· Hold medbringer selv spilledragter
· Pris for deltagelse af 1 hold vil være 2.100 kr.
incl. moms, som inkluderer baneleje, frokost
med vand/øl og mulighed for medaljer samt
vandrepokal

PLUS DET SJOVE
Det er gratis for tilskuere, så tag gerne kolleger,
samarbejdspartnere, familie og venner med til
en hyggelig dag i Valby hallen. Frokost og vand/
øl for tilskuere er muligt at købe i caféen for
egenbetaling.

EFTERFØLGENDE MIDDAG
OG FEST

Middagen bliver serveret i den tilstødende
restaurant, hvor der vil være buffet og vand/vin/
øl (3 genstande) til maden. Pris pr. deltager er
300 kr. Der er mulighed for at fortsætte festen/
aftenen – så afregner vi bare på stedet.
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vi stiller med et hold til årets KM Cup i Valby Hallen lørdag den 10. marts 2018
kl. 08.30 og tilmelder os således:
Navn på hold

(2100 kr., 7 personer) i alt

kr.

Antal deltagere til middag

(à 300 kr. pr. person) i alt

kr.

Ca. antal tilskuere

(til caféens orientering)

TOTAL

kr.

Bindende tilmelding med ovenstående oplysninger til post@kbh.malerlaug.dk eller via
fax: 3315 5648 senest fredag den 9. februar!
Firma
Adresse
Postnr./by
Tel				Email

HUSK:
Tilmelding
senest 9.
februar!

