
Hej alle trænere/ledere

Tune IF Fodbold vil gerne følge op på vores tidligere så berømte Hockey ture.

Det handler om fredag den 8/11-2019, hvor Kim Staal spiller en testimonial kamp i Herlev Ishockey – her vil 
deltage en del tidligere spillere, som Kim har spillet med gennem hele karrieren, både tidligere 
landsholdsspillere, samt en del svenskere – se mere her:

https://www.holdsport.net/klub/herlev-ishockey-klub/nyheder/5627

Tune Fodbolds del af dette består ved, at I tilmelder jer til Søren P. eller Peter Hørsted med navne på 
deltagerne – der er bindende tilmelding og betaling af kr. 100 pt. person sker via fodboldklubbens mobile 
pay 77461, hvor I skriver KS i meddelelses feltet, og betaling sker samme dag, som tilmelding på mail med 
navne på deltagerne til enten Søren P. eller Peter Hørsted.

Så er der betalt for transport med bus frem og tilbage, og for indgangsbilletten i Herlev Skøjtehal.

Klubhuset er åbent fra kl 16.00, hvor der serveres lidt drikkelse uden beregning, og der vil ligeledes være 
drikkevarer til og fra skøjtehallen – disse vil være med i prisen, al forplejning i Herlev er for egen regning.

Kampen bliver speaket af Jacob Riising (Kims gamle ven fra Herlev) og Jimmy Bøjgaard kendt fra TV.

Da Tune IF  Fodbold kommer forbi, er der selvfølgelig live musik med Peter Pedal Band – dem der har været 
med på tidligere ture, kender Peter Pedal Band.

Bussen kører fra Tune Hallen ca. kl. 18.00.

Programmet i Herlev starter kl. 19.00, og vi forventer at bussen er hjemme ca. kl. 24.00 ved Tune hallerne.

Tilmelding for personer på træner/lederlisten, skal ske senest søndag den 22. september 2019, og tilmelding 
er efter først til mølle. Det er muligt at tilmelde personer fra husstanden, og efter den
22. september 2019, vil der blive åbnet op for tilmelding for medlemmerne i Tune IF fodbold.

MVH
Peter og Søren


