Skal i med........... ?

Til en forrygende dag ved Verdens Ende?
Deltag i en af de helt store begivenheder ved roklubberne ved Verdens Ende i Sønderborg.
Få dine kolleger og måske chefen med til noget sjovt: kom ud at ro imod mange andre firmaer,
institutioner, sportsforening, gadeforening, kort- eller ølklub fra det sønderjyske område.
Hyg dig med andre virksomheder, institutioner eller foreninger. Hyg dig med kolleger. Nyd en
teamkonkurrence som føre dig og dine kolleger og medarbejder tættere sammen, få din chef med.
Der bliver roet i fire-årers inrigger både med styrmand i følgende klasser:
Damer, Herrer og Mix (2 damer og 2 herrer)
Holdet skal blot stille med 4 mand
Roklubberne sørger for styrmand og træner. Der trænes 3 gange af 1½ timers varighed, i ugerne op til
kaproningen.
Vi håber du har lyst til at tage udfordringen op med dine kolleger. Tilmelding direkte på
www.firmakaproning.dk , udfyld tilmeldingsskemaet med et sjovt hold navn. Når dit hold er tilmeldt kan
du logge ind på hjemmesiden for at booke træningstid på Aktivitetskalenderen, du kan også tilmelde til
RegattaFesten i menu boksen ”Aktuelt”.
Der er Premier til de vindende hold i alle 3 klasser.
Der er også præmier til det bedste udklædte kapronings hold.
Endvidere er der præmier til de hold der ”Tog den med ro....” i finalen.
Præmie er der naturligvis også til det bedste heppekor/supporter hold.
Det koster kun 950 kr. kr. pr. hold at deltage, holdet er først endelig tilmeldt når firmakaproning har
modtaget betaling.
Efter kaproningen er der RegattaFest for alle kaproerne, deres kolleger og venner, der måtte have lyst til
at være med.
Der serveres en spændende menu efter middagen er der uddeling af præmierne til de vindende hold, dem der
”Tog den med ro....”, bedste udklædte kapronings hold, bedste heppekor/supporter.
Efter præmie uddelingen spilles der op til dans med en kendt DJ.
Deltager prisen er kun 195 kr. pr. person excl. Drikkevarer.
Der er ingen grund til at betænke sig på, tilmeld dit hold allerede i dag. Inviter venner, kolleger, familie og
chefen til at heppe på dig og dit hold.
Der kan købes mad og drikkevarer i RoCafén til meget rimelige priser.
Der må ikke medbringes drikkevarer inden for det afspærrede publikumsområde, husk! roklubberne vil gerne
tjene en skilling på disse varer til klub kassen.
Vi håber at se dig og dit hold til en af de helt store begivenheder ved roklubberne ved Verdens Ende i
Sønderborg.

Firmakaproning arrangeres af
Sønderborg Roklub og Ruderverein Germania.

25 år med firmakaproning 1994 – 2019
www.firmakaproning.dk

