LÖRDAG
31 OKTOBER 2009
12.00-17.00 : VIP-INBJUDNA
i Bombardier Arena under Lilla Mälarcupen
15.00-17.00: SBF: s MOTTAGNING
I Bombardier Arena
18.30-19.30: Mingel i ACC
19.30- 01.00: Jubileumsmiddag och underhållning

VIP-INBJUDNA:

Erhåller personlig inbjudan från Svenska Brottningsförbundet, detta gäller t.ex. alla Svenska- Europa- Världseller OS-mästare. Även ordföranden och förbundskaptener genom tiderna. Domare som erhållit Guldpipan, FILA,
CELA, Nordiska BF, VM-klubben, sittande styrelse, personal m.fl. - välkomnas alla till Bombardier Arena (f.d.
Västeråshallen) Vasagatan i Västerås. Ligger i Rocklunda
idrottsområde.
Vi bjuder på kaffe, thé, matnyttigt, frukt och konfektyr i
VIP-rummet.
Alla VIP:are har reserverad läktarplats i A-hallen (5 mattor). Under tävlingens gång kommer ni av dagens värd att
intervjuas om er karriär. Vissa intervjuer kommer även att
ske i C-hallen (3 mattor).
Minibussar transporterar er till Hotell Esplanade.

MOTTAGNING & UPPVAKTNING:

För de förbund, distrikt, föreningar och alla andra som
vill uppvakta SBF på 100-årsdagen ges möjlighet till
detta i Bombardier Arena, lördag 31/10 mellan 15.0017.00 i VIP-rummet.

Kostnader/person
Deltagande på middagen: 600:Middag inkl. enkelrum: 1.300:Middag inkl del i dubbelrum: 1.100:-

Under uppvaktningen serveras kaffe, thé, bullar, frukt och konfektyr i VIP-rummet.
VM-klubben kommer att organisera en jubileumsinsamling från
distrikt och klubbar.

MINGEL & JUBILEUMSMIDDAG:

På ACC, 5 minuters promenad från Esplanade Hotel. sker mingel med cider/ alt alkoholfritt.
Jubileumsmiddag, varvat med underhållning, som presenteras
av Thure Petersson och Björn Hellberg.
Meny: Förrätt; Thai chowder serverar med hembakat bröd,
Varmrätt; Grillade biffmedaljonger serveras med råstekt potatis,
säsongens primörer och bearnaisesås, Efterrätt; Pannacotta med
bär och mandelmusli.
Till förrätten serverar lättöl/vatten och till Varmrätten vin med
omtagning alt. alkoholfritt. Kostalternativ finns för gluten, laktos och vegetariskt. OBS: Notera ev kostalternativ i er anmälan!
Under kvällen är även baren öppen.
Utdelning av ”ÅRETS PRISER” i olika kategorier.
Kvällen avslutas med DJ som spelar 60-70-talsmusik i baren,
samt en ”chill-hörna” där ni i lugn och ro kan sitta och umgås
med era brottningsvänner.

Anmälan görs till Svenska Brottningsförbundet genom inbetalning av kostnaden till PG 56 056-5
Uppge deltagarens namn samt distrikt/förening, eller enbart namn om anmälan är personlig.
Sista anmälningsdag är 2 oktober 2009
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