
VELKOMSTFOLDER

BYDER DIG

VELKOMMEN 
I KLUBBEN TIL EN

NY SÆSON 
Vi håber, du vil få mange glæder og  
oplevelser på og omkring fodboldbanerne.

Følg os her:



HVEM ER VI OG VORES VÆRDIER:

I VORES KLUB 
HAR ALLE ET 

ANSVAR

VI FORVENTER AF DIG SOM FRIVILLIG:

DERFOR SKAL DU VÆRE FRIVILLIG HOS OS:
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