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Fodboldafdelingen                                                               september 2021 

 

Fodbold udvalget indbyder til en tiltrængt omgang motion efter 

Corona Pandemien brød ud.  
Nu betaler i kun turneringsgebyret i alt og ikke, som vi har gjort 

alle andre år, både turneringsgebyret og medlemsgebyret. Derfor 

kommer i ikke til at betale for at have ekstra spillere med, så i kan 

have lige så mange reserve spillere med, som i ønsker! 
 

Med denne ændring, er der dog en lille bøn. Vi håber at i vil regi-

strere alle jeres spillere ved os, så vi på den måde kan undgå at få 

turneringsgebyret til at stige yderligere de kommende år. 

Så hvis alle holdene vil sende deres spilleres info, kan vi sammen 

sørge for at priserne bliver holdt nede og dermed får i mere bold 

for pengene! 

  

Lad os satse på en rigtig god omgang fodbold – vi ses! 
 

Spilledage (mandage):  
 18/10, 01/11, 08/11, 29/11 (Julestævne) 

     

 24/01, 21+22/02 (Byrådspokal), 07/03, 21/03 
 

 Alle kampene afvikles i Parkhallen, Fynsvej 49. Kampstart kl. 19:00 

Pris: Kr. 550,- pr./aften pr./hold 

Rabatpris for deltagelse i alle 8 aftener: kr. 3.500,- 

 Pris ved 8 spilledage (uden julestævne & Byrådspokal) kr. 2.900.- 

Der er præmier til nr. 1 & 2 efter hvert stævne. 

Derudover er der præmie til sæsonens bedste hold. 

 

Tilmeldingen skal ske på medsendte tilmeldingsblanket  

kfi@koldingfirmaidraet.dk 

 



Sendes til:  kfi@koldingfirmaidraet.dk 

Føds.dato Medl.nr. Navn Privatadresse Postnr. Aktiv 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
 
 

 

 

 

      Klubben  (Team) ……………………………………...………….  vil hermed deltage i flg.:   
 

____ 18/10     ____ 01/11     ____ 08/11      ____ 29/11          

 

____ 24/01     ____ 21/02+22/02     ____ 07/03    ____ 21/03         

 
Følgende spillere vil blive benyttet: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kolonnen ”Aktiv” sættes kryds, såfremt spilleren er aktiv fodboldspiller i en idrætsforening. 

 

program sendes til (skal udfyldes): 
 
   ......................................................................        .................................................................................. 

              navn                                          adresse 

 

 

   ………………………..………...…              ……………………………………….…...………………………………………………… 

                   tlf.nr.                                   e-mail adresse 



Et godt nummer til motion og sjov, 
tillige med kollegialt samvær  Ring på

  

 75 53 3
3 22 

Ret til ændringer forbeholdes 

Har du brug for flere tilmeldingsskemaer,  

kan det hentes på vores hjemmeside: 

 

www: koldingfirmaidraet.dk  - Fodbold  -  Invitationer 


