
AaIF/SparNord TOUR2019
Rytter:                                                                                         Alder:        Hold:        Deltagernr.:
   

Adresse:                                                     Tlf.:                                                  

Sponsorlisten skal afleveres ved indskrivningen på Aabybro Fodboldstadion inden starten på årets
AaIF/SparNord TOUR2019 den 15. juni kl. 14.00. SKRIV VENLIGST KLART OG TYDELIGT MED BLOKBOGSTAVER.
Du må gerne sammentælle kolonnerne inden aflevering. Deltagernr. udfyldes ved indskrivningen. Du kan hente flere 
sponsorlister på www.aabybrofodbold.dk → klubben → klub info → Blanketter → SparNord TOUR Sponsorliste.

HVIS DU ER SPONSORERET:
Som minimum skal hver sponsor yde kr. 2,- pr. km der cykles.
Hver cykelrytter skal som minimum være sponsoreret med kr. 10,- pr. km.

HVIS DU IKKE ER SPONSORERET:
Er du ikke sponsoreret, er det vigtigt at du alligevel kommer og cykler for klubben...

Faste sponsorbeløb må meget gerne afleveres sammen med sponsorsedlen ved indskrivning eller som noget nyt,
indbetales på Reg.nr. 9210 - kontonr. 4563595316 eller MobilePay: 55861. Husk venligst navn på rytter.
Indbetales senest 1 uge efter løbet.

Skriv gerne en Email-adresse i stedet for gade-adressen, så sparer vi girokort og porto.
Email-adressen bruges udelukkende i forbindelse med betaling af sponsorbeløb.

Ialt pr. km Ialt fast beløb

 SPONSORLISTE: Jeg sponsorerer hermed ovenstående rytter med:

Kr.:             pr. km / fast beløb á kr.Navn:       Tlf.

Adresse/Email:                                                                             

Kr.:             pr. km / fast beløb á kr.Navn:       Tlf.

Adresse/Email:                                                                             

Kr.:             pr. km / fast beløb á kr.Navn:       Tlf.
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Adresse/Email:                                                                             

Kr.:             pr. km / fast beløb á kr.Navn:       Tlf.

Adresse/Email:                                                                             



AaIF/SparNord TOUR2019

Ialt pr. km Ialt fast beløb

Jeg sponsorerer hermed ovenstående rytter med:

Ialt fast beløb

Overført fra forrige side:
Ialt pr. km
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