ELEKTRONIK CUP 2019 – INVITATION
Det er med stor fornøjelse, at vi kan invitere jer til Elektronik Cup 2019. Elektronik Cup er et af årets sportslige og sociale
højdepunkter for mange elektronik-/ og software-virksomheder i Aalborg og omegn, og hver gang en sikker succes.

Fredag d. 16. august 2019, kl. 15 til senest kl. 20 på Vestbjerg stadion
I år tilbyder vi hele 9 herlige discipliner, så der er noget for alle:
Stafetløb (4 x 5
km)
En smuk løberute i
området omkring
Hammer Bakker.

Mix-volley
Volleyball for alle på
græs ved bold-banerne.
Alle 6-mands-hold er
mix. med min. 2 kvinder
på banen.
MTB-stafet (3 pers)
RUTEN VIL BLIVE
FORBEDRET i 2019.
Medbring egen cykel og
hjelm.
Tovtrækning
For både kvinder og
mænd - en rigtig
publikumssucces. Kan vi i
år få et hold fra hvert
firma?

Hockey (4 pers. pr. hold)
En disciplin, hvor der
konstant er fuld knald på.

Fodbold
Petanque (2-3 pers. pr.
Udendørs 7hold)
mands hold m/k Kan måske lokke kollegaer
det er utrolig
med, som ikke plejer at
populært!
deltage?
Bordfodbold (2
Dart (2 pers. pr. hold) - Ny
pers. pr. hold)
disciplin i 2019. Måske en
1 bold, 2 x 2
sport for de kollegaer, som
spillere og en
vil nyde det fede sociale
masse flotte mål.
fællesskab uden alt for
Glæd dig til bordmeget fysisk udfoldelse?
fodbold.
Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling foretages på https://ecup.nemtilmeld.dk/4 . Derudover kan I på http://www.elektronik-cup.dk
finde informationer om regler og tidspunkter mv – denne information opdateres løbende!
• Priser fra 300 kr. til 700 kr. pr. hold.
• Hvert firma må umiddelbart stille så mange hold de vil i hver disciplin, men vi tager forbehold for max. antal
pladser. Hvis der i en disciplin mod forventning ikke er nok pladser, vil der som udgangspunkt skæres i de
firmaer der har flest tilmeldte hold i disciplinen, men det har vi endnu aldrig været nødsaget til.
• Seneste tilmelding er tirsdag d. 6. august kl. 12, men tilmeld gerne før. Vi har åbent for tilmelding allerede nu.
Praktisk information
Indbydelserne er sendt direkte til en lang række virksomheder, men alle der har mulighed for at deltage med et hold er
velkomne. Mindre virksomheder kan evt. slå sig sammen om at danne fælles hold, kontakt os evt. hvis vi kan hjælpe.
Da vi låner faciliteterne, skal al mad og alle drikkevarer købes på pladsen. Det er ikke tilladt selv at medbringe mad og
drikke. Ud over masser af deltagere og hold håber vi, at rigtig mange supportere og heppere fra kollegaer og familie vil
bidrage til den gode stemning. Husk at børnene kan glæde sig til mange sjove aktiviteter, mens forældrene dyrker sport.
Styregruppen for Elektronik Cup samt Vestbjerg IF som arrangør
M: elektronikcup.vestbjerg@gmail.com - Web: http://elektronik-cup.dk og https://facebook.com/ElektronikCup/

