  






KFD fylder 75 år, og derfor inviteres du til en fest ud over det sædvanlige.
Lørdag den 21. september lægger vi ud med en reception i Frederiksberg-Hallerne fra kl. 16 til 18,
hvor vi håber at se mange KFD’ere, deres ledsagere, klubber og samarbejdspartnere.
Klokken 18.30 er der dækket flot op i Frederiksberg-Hallerne til vores store fest. Her er ledsagere
også meget velkomne.
Aftenen byder på en lækker 3-retters menu med dampet laks til forret, oksemørbrad/rotisserikylling
til hovedret og chokolademousse til dessert.
Der vil være fri bar med vin, øl og vand hele aftenen, og når klokken passerer midnat skåler vi for
KFD, for så rammer vi den 22. september, som er selve jubilæumsdatoen.
Aftenen igennem vil der være underholdning, lotteri med flotte præmier og masser af
KFD-hygge. Har du forslag til underholdende indslag, er du velkommen til at
skrive til kfdtilmelding@hotmail.com Du vil få udleveret vores nye KFD-jubilæumsmønt, som du kan bruge i dine kampe.
Vi vil allerede nu anbefale, at du ikke har kampe med et starttidspunkt
senere end kl. 15.30 om lørdagen, og du bør også overveje at lægge
afbud ind for søndag den 22. september. Det her bliver en helaftensfest.
Pris for KFD’ere er 200 kroner. Ledsagere er med for 500 kroner.
Receptionen kræver ingen tilmelding, men vil du med til
festen, skal du tilmelde dig og evt. ledsager senest søndag
den 1. september på kfdtilmelding@hotmail.com
Ved tilmelding skal du samtidig indbetale det korrekte
beløb til reg.nr. 4001, kontonr. 4201527767 – husk at
anføre navn eller dommernummer.

Vi glæder os til at jer til en festlig aften.

Mange hilsner
Jubilæumsudvalget
også at bestille det særlige KFD-jubilæumstøjsæt,
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som består af en lækker Hummel poloshirt og træningsjak-

ke, som du kan bruge ved dine kampe. Prisen er 200 kroner
– det er under halv pris, og det skyldes, at KFD’s jubilæumsfond dækker resten. Læs mere på fodbolddommer.dk

