INVITATION TIL

FIRMAKAPRONING 2017
Lørdag d.
d 2. september 2017 kl. 9:30
arrangeres der for 23. år i træk
Firmakaproning ved Verdens Ende
Vi har derfor igen i år fornøjelsen af at invitere dit firma til at deltage i en af
årets store begivenheder ved Verdens Ende. Få alle kollegaer og måske
chefen(!) med til noget sjovt: kom ud at ro imod mange andre firmaer fra
hele Sønderborgområdet. Der bliver roet i fire-årers inriggerbåde med
styrmand i følgende klasser: Damer, Herrer og mix (2 damer + 2 herrer).
Der er pokaler til de vindende hold i alle 3 klasser. Endvidere er der præmier
til de hold, »der tog den med ro«. Pokal er der naturligvis også til det bedste
firma
firma-heppekor/supporterhold.
Dit firma skal blot stille med 4 medarbejdere til hvert hold.
Roklubberne sørger for styrmand og træner. Der trænes 3 gange af 1½
times varighed i ugerne 32, 33 og 34. Vi håber, dit firma har lyst til at tage
udfordringen op og beder jer om tilmelding direkte på nettet via
udfyldningsskemaet. Her kan I også udfylde rubrikkerne med de
træningstider, I ønsker.
Startgebyret, som også dækker træning, er kr. 950,- pr. hold.
Holdet er ikke tilmeldt, før der er betalt.
Efter kaproningen afholdes der stor kaproningsfest for alle deltagerne i
dagens kaproning samt for de kolleger, der måtte have lyst til at være med.
Deltagerprisen er kun kr. 195,- pr. person excl. drikkevarer. Der serveres en
spændende menu fra BS Food, og der spilles op til dans med orkesteret
»Back to 65«.
65 Drikkevarer til kaproningsfesten kan bestilles på
hjemmesiden www.firmakaproning.dk. - Drikkevarer kan dog også købes på
stedet uden forudbestilling.
Invitér venner, familie, kolleger og chefen til at heppe på dig og dit hold.
Mad og drikke kan købes i RoCaféen. Sandwich kan også bestilles på
forhånd via hjemmesiden. Dette er dog ikke nødvendigt.
Der må ikke medbringes drikkevarer indenfor det afspærrede
publikumsområde.
Vi håber at se dit firma deltage i årets store begivenhed ved Verdens Ende.

Med venlig hilsen

Sønderborg Roklub og Ruderverein Germania
PS. Sidste frist for tilmelding er d. 02.07.2017

