
Vi starter dagen med vores sponsorløb, hvor KBK’s talent- og 

elitespillere løber penge ind til ungdomsafdelingens udviklingsarbejde. 

Alle spillere på talent- og elitetræningen skal deltage (ved afbud 

pga. skade eller sygdom skal Knudi kontaktes). 

Hver løber skal have en tæller med (f.eks. en forælder eller en 

kammerat, der kan sætte en streg pr. omgang der løbes). Og det bliver 

rigtig sjovt hvis familien kommer og hepper!

Mens der løbes er hal, ungdomsrum og have åben med mulighed for 

at nyde vores klub og forhåbentligt det gode vejr. Efter løbet samles vi 

i haven i KBK og spiser frokost samt fejrer årets klubmestre, pokal- og 

prismodtagere. 

Vi håber, I vil komme og heppe på løberne og hygge jer med hinanden 

- og ikke mindst deltage i frokost og festlige prisoverrækkelser. Vi 

afholder derudover det legendariske lotteri med lækre præmier (så 

husk også at tage kontanter med til dette). 

Vi glæder os til at se spillere i alle aldre og på alle niveauer - samt 

deres familier til en dejlig dag i KBK.

Mange fjerhilsner fra USU og Sponsorløbsudvalget

Afslutningsfesten er søndag d. 3. juni 2018 og programmet er: 

10:00-11:00 - spillere fra bobler- og talenttræningen løber 

11:15-12:15 - spillere fra elitetræningen løber  

12:15-13:00 - hygge, borddækning og køb af lodder

13:00- ?? - spisning, prisuddeling og masser af hygge

Pris for mad: 

130,- for voksne (+12år)

65,- for børn under 12 år

Pengene for maden betales via Mobile Pay til Jan Opstrup på 

30630274 senest søndag d. 20.maj 2018. Skriv spillerens navn ved 

indbetalingen samt antal voksne og børn - når vi har betalingen er du 

tilmeldt. Eksempel: ”Oscar Opstrup 3v 1b".

Drikkevarer købes til rimelige priser (kontant eller mobile pay)

I bedste KBK-stil håber vi at alle vil bidrage til opdækning og 

oprydning!

Kære alle ungdomsspillere og forældre i KBK
Sæsonen nærmer sig en afslutning og vi vil gerne invitere jer til at fejre endnu 

et veloverstået fjerår og alle vores skønne ungdomsspillere!


