INVITATION

AIF Badminton fejrer

75 års jubilæum
Lørdag den 16. februar 2019 kl. 18.00 – 02.00
i Stadionhallen

AIF Badminton fylder 75 år i 2019. Det fejrer vi med en jubilæumsfest
for alle nuværende og tidligere AIF’ere. En fest for alle uanset alder –
ungdomsspillere, seniorer, veteraner, motionister og tidligere
medlemmer. Vi håber på mange mennesker i godt humør til at fejre de
første 75 År i Albertslund.

Der bliver mad, underholdning, skåltaler og bordkonkurrencer.
Underholdningen bliver Bandet Gaskapellet, hvor bl.a. et tidligere
medlem spiller Bas, mere herom på vores FB side.
Skynd dig at købe billet til dig selv, din familie, dine venner og dem du
ellers vil feste sammen med.
Den rørende billige pris for hele moletjavsen bortset fra drikkevarer:
VOKSNE: 250 kr. - BØRN u/18 år: 175 kr.
Drikkevarer køber vi i Stadion-caféen til rimelige priser.
TILMELDING:
Send beløb til Nordea 2410-5160063393 eller Mobile pay; 28 80 76 15 –
Husk tydeligt navn, senest 17. januar 2019 – men meget meget gerne
før, så vi har et overblik, så vi kan få en GOD fest.
Der vil løbende være lister med tilmeldte personer på vores FB side, så
du kan holde øje med om din gamle makker er tilmeldt !
TI-PERSONERS-BORDE
Det er muligt at bestille bord til 10 personer. Send gerne mail til;
Henrik.lind@dk.ibm.com.
I kan få navngivet jeres bord efter eget ønske, fx ”AIF-ungdom”,
”Voksenbordet”, ”Ex’erne”, ”Fjer på”, ”Førstesingler”, ”Fremtidens
bord”, ”70+”, ”Aldrig vundet et sæt”, ”Høj baghånd”. Brug fantasien.
Alt inden for anstændighedens grænser bliver accepteret.
Hvis I hellere vil overraskes, så finder vi naturligvis ud af det, så laver
festudvalget bordplanen efter hemmelige kriterier.
Spørgsmål om festen kan stilles på Facebook eller til en fra
festkomitéen.
Mange sportslige hilsner fra festkomitéen
AIF’s Bestyrelse V / Lasse Langkjær, Merethe S. Madsen, Esben
Jensen, Bjørn Greve & Henrik Lind.

