
HJÆLP OS MED AT FYLDE TIGERHULEN 
- KØB EN GOODIEBAG
Missionen er klar. Tigerhulen skal fyldes til randen til 
den første slutspilskamp i 2019/2020, og ved at købe 
denne Goodiebag er du en aktiv medspiller.

I din Goodiebag er der:
- 4 billetter til den første slutspilskamp
- 1 stk. Salming-spillertrøje med logo i varierende størrelser fra XS-XL  
   enten hjemmebane eller udebane
- 1 stk. postkort med dit lykkenummer 
- Gavekort eller vareprøver fra flere af samarbejdspartnerne listet    
   her til venstre

Vind på dit lykkenummer ved lodtrækning:
- 1 stk. gavekort til et weekendophold for 2 personer på Skagen    
   Harbour Hotel med morgenmad, samt en 3-retters menu lørdag 
   aften med vine på Skagen Fiskerestaurant til en værdi af 4590 kr.
- 10 stk. gavekort til Fodboldfabrikken til en værdi af 600 kr. pr. stk.
- 1 stk. gavekort til Bodenhoffs Bageri til en værdi af 500 kr. 

Goodiebagen har en værdi af minimum 3.000 kr.

Goodiebagen koster 1 kr. ekskl. moms pr. person, der kommer i 
Frederiksberg Hallerne til kampen. Dvs. du maksimalt kan betale 
1300 kr. ekskl. moms. Såfremt, der ikke spilles slutspil pga. Covid19, 
opkræves du 1000 kr. ekskl. moms, som kompensation for de 4 
billetter, der dermed ikke kan indløses. 

Støt København Håndbold og lad os sammen 
komme godt fra start i slutspillet. 

Falkoner Allé 79 - 2000 Frederiksberg



FYLD HALLEN

Hjælp os med at fylde 
Frederiksberg Hallen, når vi spiller vores 

første slutspilskamp i sæsonen 
medio april 2019/2020. 

- KØB EN GOODIEBAG
JA TAK 

- JEG STØTTER OP!
Firmanavn

______________________________

Kontaktperson

______________________________

Email

______________________________

For København Håndbold A/S

______________________________
Dato og underskrift

Adresse

______________________________

Postnummer / By

______________________________

Tlf. nummer

______________________________

For partneren

______________________________
Dato og underskrift

Jeg bekræfter hermed ved min underskrift, at ovenstående 
virksomhed betaler 1 kr. ekskl. moms pr. tilskuer, der deltager til den 

første slutspilskamp i Frederiksberg Hallerne 2019/2020 pr. goodiebag. 

____ stk. goodiebag/goodiebags


