
Stor JubilæumSfeSt
 * invitation *

STORT JUBILÆUMS ARRANGEMENT



Kære samarbejdspartnere, medlemmer og cykelvenner,
Det vil glæde os i amager Cykle ring at se jer og jeres familier/partnere:

Søndag den 22. marts 2015 kl. 16:00
Hos Jan nygaard a/S på englandvej 289, 2770 Kastrup

Hvad sker der:
•	 Præsentation	af	klubbens	nye	tøjdesign,	klubbens	sponsorer	og	klubbens	juniorteam
•	 Hygge,	musik,	underholdning,	Quiz	og	lodtrækning	om	flotte	præmier

Hvad bydes der på:
•	 En	let	buffet	fra	Ingolfs	Kaffebar	til	de	voksne	og	god	mad	til	børnene.	
•	 Lokalt	brygget	jubilæums	øl	fra	Amagers	eget	BRYG	SELV-bryggeri		
•	 God	vin	fra	vinfirmaet	Nowak	Wine
•	 Flotte	lodtrækningspræmier	fra	klubbens	sponsorer
•	 Hoppeborg,	slushice	og	popcorn	til	børnene

Den	 officielle	 præsentation	 starter	 kl.	 16:00,	 præcis	 og	arrangementet	 er	 for	 børn,	 unge	 og
voksne i alle aldre

Som	tilbehør	til	de	gode	oplevelser,	præsentationen	og	fejringen	af	klubbens	75	års	jubilæum
akkompagneres	aftenen	af	musik	og	god	stemning	fra	Amager	Cykle	Rings	eget	husorkester
v/	Niels	Mosumgaard,	powered	by	Proact.
 
Vi	håber,	I	vil	komme	forbi	og	hilse	på	klubbens	medlemmer,	ryttere	og	nye	sponsorer,	drikke
en	kop	god	hjemmebrygget	kaffe	og	medbringe	familien	og	vennerne	til	en	særlig	begivenhed
med oplevelser og fejring af klubbens 75 prægtige leveår.
                             
vi glæder os til at se jer

Lone	Billehøj	 Flemming	Andersen	&	Kenneth	Dideriksen
formand for amager Cykle ring Sponsoransvarlige i amager Cykle ring

Alle	henvendelser	vedrørende	Amager	Cykle	Rings	75	års	jubilæumsarrangement,	kan	stilles	
til	Kenneth	Dideriksen	på	didder14@hotmail.com 

amager Cykle ring fylder 75 år
og du/i er inviteret til stor fest 75
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• Klubbens 75 års fødselsdag

Kære samarbejdspartnere, medlemmer og cykelvenner,
Det vil glæde os i amager Cykle ring at se jer og jeres familier/partnere:
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Et godt glas rød- eller hvidvin til maden

Hos bilfirmaet Jan Nygaard A/S – forhandler af BMW og Mini på Englandsvej 389

Amager Cykle Ring fylder 75 år og du/i er 
inviteret til stort Jubilæums arrangement

Den officielle præsentation starter kl. 16:00 præcis, og arrangementet er for børn, unge og voksne 
i alle aldre (forventes afsluttet kl. 18:30).

Smagsprøver på Jubilæums øl fra Bryg Selv på Kirstinehøj

Kære samarbejdspartnere, medlemmer og cykelvenner,
Det vil glæde os i amager Cykle ring at se jer og jeres familier/partnere:

Søndag den 22. marts 2015 kl. 16:00
Hos Jan nygaard a/S på englandvej 289, 2770 Kastrup
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•	 Præsentation	af	klubbens	nye	tøjdesign,	klubbens	sponsorer	og	klubbens	juniorteam
•	 Hygge,	musik,	underholdning,	Quiz	og	lodtrækning	om	flotte	præmier
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•	 En	let	buffet	fra	Ingolfs	Kaffebar	til	de	voksne	og	god	mad	til	børnene.	
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•	 God	vin	fra	vinfirmaet	Nowak	Wine
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Kære samarbejdspartnere, medlemmer og cykelvenner,
Det vil glæde os i amager Cykle ring at se jer og jeres familier/partnere:

Søndag den 22. marts 2015 kl. 16:00
Hos Jan nygaard a/S på englandvej 289, 2770 Kastrup
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•	 Præsentation	af	klubbens	nye	tøjdesign,	klubbens	sponsorer	og	klubbens	juniorteam
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Tim Stokholm, Motionsudvalget
Flemming Andersen & Kenneth Dideriksen
Sponsoransvarlige i Amager Cykle Ring

Kære samarbejdspartnere, medlemmer og cykelvenner,
Det vil glæde os i amager Cykle ring at se jer og jeres familier/partnere:

Søndag den 22. marts 2015 kl. 16:00
Hos Jan nygaard a/S på englandvej 289, 2770 Kastrup

Hvad sker der:
•	 Præsentation	af	klubbens	nye	tøjdesign,	klubbens	sponsorer	og	klubbens	juniorteam
•	 Hygge,	musik,	underholdning,	Quiz	og	lodtrækning	om	flotte	præmier

Hvad bydes der på:
•	 En	let	buffet	fra	Ingolfs	Kaffebar	til	de	voksne	og	god	mad	til	børnene.	
•	 Lokalt	brygget	jubilæums	øl	fra	Amagers	eget	BRYG	SELV-bryggeri		
•	 God	vin	fra	vinfirmaet	Nowak	Wine
•	 Flotte	lodtrækningspræmier	fra	klubbens	sponsorer
•	 Hoppeborg,	slushice	og	popcorn	til	børnene
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voksne i alle aldre

Som	tilbehør	til	de	gode	oplevelser,	præsentationen	og	fejringen	af	klubbens	75	års	jubilæum
akkompagneres	aftenen	af	musik	og	god	stemning	fra	Amager	Cykle	Rings	eget	husorkester
v/	Niels	Mosumgaard,	powered	by	Proact.
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Kære samarbejdspartnere, medlemmer og cykelvenner,
Det vil glæde os i amager Cykle ring at se jer og jeres familier/partnere:
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en	kop	god	hjemmebrygget	kaffe	og	medbringe	familien	og	vennerne	til	en	særlig	begivenhed
med oplevelser og fejring af klubbens 75 prægtige leveår.
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