
Fodboldfabrikken lancerer et nyt turneringskoncept: 
FIRMABOLD for både mænd og kvinder.
 
På turneringsdatoerne vil der være spændende  
happenings, som involverer alle deltagere, og på 
den sidste turneringsdag vil der være et brag af en  
finalefest, hvor der kan vindes lækre præmier. 

Med FIRMABOLD dannes nye fællesskaber 
både spillerne imellem og blandt de deltagende  
firmaer. Vi har fokus på at vise, at fodbold kan 
være sjovt – også for kvinderne, når blot rammer 
og aktiviteter er skræddersyet. 

Desuden vil I opleve omklædningsrummene har fået en 
makeover, hvor der er lækre bæredygtige produkter fra 
Meraki til rådighed.  

FODBOLDFABRIKKEN, KØBENHAVN
Fodbold i de fedeste omgivelser
www.fodboldfabrikken.dk

Der er net rundt om banen, så bolden er i gang hele tiden 

I behøver kun være 4 til e
t hold

Vi har lækre omklædningsrum både til k
vinder og til h

errer 

Benskinner er ikke nødvendigt

HEY, VIDSTE DU...

Der spilles med en særlig bold

 FIRMABOLD
 TURNERING 2019/20
Vi spiller i 2 rækker:  
MIX KVINDER & MÆND 
(min. 2 kvinder) 

OG HERRE 
RÆKKER
#kvinderogmænd
#firmabold

 

STOR TAK TIL VORES SPONSORER

PROGRAM 
Opstart: Onsdag d. 23. oktober inkl. holdfotografering.
Turneringen løber onsdage i 5 måneder (undtagen dec.)  
på følgende datoer: 23/10, 6/11, 8/1, 5/2 og 4/3.
Finalekampen spilles onsdag d. 4. marts med afslut- 
tende finalefest.
Tidspunkt for hver turnering: Kl. 17-19

PRAKTISK INFO
- I skal samle min. 4 kolleger og max 7 til et hold
- Medbring praktisk tøj og indendørssko uden knopper
- Vi har et stort barområde, hvor I kan slukke tørsten  
- Der er sørget for alt, så mød blot op med godt humør 
- For spørgsmål kontakt kbh@fodboldfabrikken.dk

PRIS
Kr. 5000 ex. moms pr. hold for hele firmaboldturneringen.  
(5 turneringsdage garanteret)
Det fulde beløb betales ved tilmelding. 
Tilmeldingsfrist fredag d. 4/10.

Sportslig hilsen

Fodboldfabrikken
Kløvermarksvej 70, 2300 Kbh. S. (ved Kløvermarken)

TILMELD HOLDET
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