DANMARK VS GEORGIEN
EM-KVALIFIKATIONSKAMP

KVINDELANDSHOLDET HAR
BRUG FOR JERES OPBAKNING
- SÅ KOM OG LAV DEN BEDSTE STADION-STEMNING!
Danmarks kvindefodboldlandshold inviterer dig og din skole
eller forening til fodboldfest i Viborg.
Tirsdag den 12. november 2019 kl. 18.00 spiller Danmarks
kvindelandhold EM-kvalifikationskamp mod Georgien på
Viborg Stadion, - og de har brug for din opbakning på
lægterne, hvis de skal med til EM i England i 2021!
ÅBEN TRÆNING
Kom til åben træning når landsholdet opholder sig i Danmark.
Her har du mulighed for at møde spillerne og se dem træne
og oftest få autografer af din yndlingsspiller. Hold dig
opdateret på tidsplanen på http://po.st/åbentræning.
FANBATTLE
Deltag i FAN-BATTLE. Det handler om at skabe den bedste
stemning på Viborg Stadion, og I kæmper mod andre
foreninger og skoler. Vinderen kåres efter kampen. Husk I må
ikke medbringe horn på stadion.
Præmien er en signeret landsholdstrøje til klublokalet – skal
den hænge i jeres?
VI SES I FANZONEN!
Inden kampen kan I hygge jer i DBU´s Fanzone foran stadion
fra kl. 16.00. Her kan I for eksempel prøve Speedcage – hvor
hårdt kan I sparke? Driblebane – hvor hurtigt kan du drible?
Og naturligvis få malet dannebrog på kinderne som ægte
fans, så I alle kan blive kampklar!

FØR KAMP
Inden kampen starter kan du, udover at gå i fanzonen, også sige
hej til Kvindelandsholdets Maskot EMMA HU når hun ca. kl. 17.30
går rundt langs banderne på banen og kaster slik og merchandise
ud til nogle heldige fans. Er du den heldige?
SÅDAN GØR I
I skal bestille jeres billetter på
billet.dbu.dk/Reservation/CloseLink?reservationId=7024&token=b
6673ed050f641c, hvor der er lavet specielle billetpriser til
foreninger og skoler til kun 25 kr. pr. person.
Efter kampen er der også mulighed for at få en autograf af
spillerne, når de kommer ud til tribunerne og hilser på.
Det bliver en fornøjelig fodboldfest, når Viborg igen byder
Kvindelandsholdet velkommen i Viborg. Vi vil også gerne opfordre
alle til at komme i rødt, så vi får et ”rødt stadion”!
Glæd jer!
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