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KOM PÅ KAMP – VINN
DRØMMEDAG MED RBK!

MANDAG 8. A

Det nærmer seg seriestart og åpningskampen på Lerkendal, RBK–Odd, mandag 8. april kl 19.
I samarbeid med COOP inviterer Rosenborgs ALLE aldersbestemte lag til å benytte seg av det
populære konseptet ”Laget ditt på kamp” på åpningskampen.
Kampbillett og kult RBK-pannebånd – til kun kr 100,– per deltaker
I tillegg er samtlige lag med i trekning av flotte premier:
1. RBK DRØMMEDAG: Hele laget får en drømmedag på Lerkendal. Dagen inkluderer bl.a.
omvisning, et møte og lagbilde med A-laget, fotballtrening med en RBK-trener og pizza
på Brakka. Tidspunkt avtales nærmere.
2. Billetter for hele laget til valgfri hjemmekamp.
3. RBK t-skjorter til alle på laget.
Så samle laget ditt til en minneverdig kampdag på Lerkendal – og vinn en drømmedag med RBK!
Påmeldingsfrist 4. april, med forbehold om ledig kapasitet. Maksimum 1500 deltakere.

KLIKK HER FOR SAMLET BESTILLING

Eller hva med fast plass for hele laget?
Hva med å ha Lerkendal stadion som fast sosial samlingsplass for laget?
Rosenborg tilbyr eget sesongkortkonsept for aldersbestemte idrettslag i 2019:
•
•
•
•

Sesongkort for spillere t.o.m. 15 år: kr 500,– per stk.
Ved bestilling av over 5 sesongkort får laget 1 sesongkort til lagleder inkludert.
Ved bestilling av over 10 sesongkort får laget 2 lagleder-sesongkort inkludert.
Kjøp av sesongkort til lagleder (utover inkluderte): kr 1.000,– per stk.

Sesongkortene registreres på idrettslaget og kan benyttes av ulike spillere/lagledere/foresatte fra kamp til kamp.
Send bestilling og eventuelle spørsmål til sesongkort@rbk.no
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Husk ”Åpen dag”!

MMEN TIL
KO

Vi varmer opp til seriestarten med å åpne hele Lerkendal for både store og små lørdag 23. mars.
Kom og møt oss – bak kulissene! Gratis for både store og små. Les mer om ”Åpen dag” her.
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Hovedsamarbeidspartner:

VELKOMMEN PÅ KAMP!

