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I forbindelse med FCM Klubsamarbejdets 20 års jubilæum i år 2018 vil vi gerne
invitere medlemmer af Jeres klub til fodboldfest på MCH Arena til hjemmekampen

FC MIDTJYLLAND VS.
SØNDERJYSKE
SØNDAG 18. MARTS
KICKOFF: 17:00
Alle medlemmer af en FCM samarbejdsklub
har denne dag mulighed for at købe billetter
til kampen til 20 kr. samt værdikuponer til
boderne på MCH Arena til 20 kr.
Tilmelding foregår til sin klubrepræsentant. Klubrepræsentanten
melder derefter tilbage til FCM med en samlet bestilling fra klubben, hvor I skriver hvilken klub, antal billetter, antal værdikuponer
samt faktureringsadresse inden torsdag 1. marts 2018 til ldh@fcm.
dk. Der er max. 3.000 billetter til salg til denne pris, og det foregår
selvfølgelig efter først-til-mølle-princippet. Det er dog vigtigt at
pointere, at det er vigtigt, at stadion bliver fyldt op denne dag, så
selv om billetprisen er lav, så bedes I kun bestille det antal billetter,
som I ved, I skal bruge. Efter fristen 1. marts skal billetter købes på
almindelig vis og til normal pris.
Til kampen vil FCM samarbejdsklubberne blive fejret og repræsentanter fra klubben deltager på banen, når Superligaholdene løber
ind. Det bliver på alle måder festligt!
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 1. marts.

Vi vil samtidig opfordre Jer til at medbringe et
banner/flag på tribunen. Når alle klubberne gør
det, så giver det en fantastisk kulisse og støtte til
ulvene på banen. Sæt JERES klub på regionskortet med sjov & synlig eksponering på tribunerne.
Kun fantasien sætter grænser!
Af sikkerhedsmæssige årsager SKAL disse mål
dog være overholdt for at få adgang til tribunen:
Flag = max 3 x 3 meter
Banner = max 2 x 8 meter

Spørgsmål:
Kontakt koordinator Lasse Dahl-Hansen på
25 60 00 79 (i dagtimerne) eller på ldh@fcm.dk.

Vi ses til en vild fodboldfest på lægterne!

