Informasjon om sesonginnspurten for Sotra United
Torsdag 1. November Påmeldingsfrist bankett
🍂🍁Påmelding til B A N K E T T 10 november 2018!🍁🍂kl 18.00 - 22.00.
Siste serierunde spilles i Sotra Arena lørdag 10 november. ⚽ På kvelden blir det
Bankett på Scandic Hotel Kokstad. Det blir to retters middag, pokalutdeling og
dans😊🎼 Pris: 450,- pr. person.
Ledsagere og trenere må betale samme beløp.
Påmeldingen og betaling innen 1. november.
Kontonr: 3628.07.16450. Husk å merke betaling med lagsnummer 1029
Søndag 4. November - Dugnad
Sotra United har to årlige dugnader hvor vi gir tilbake til klubben. En på våren og en
på høsten. Høstens dugand er i forbindelse med bilmessen skal søndag 4. November i
Sotra Arena. Vi skal være med å rigge ned/rydde etter bilmessen. Alle spillerne
oppfordres til å delta. Ta gjerne med foreldre eller en kompis. Oppmøte kl. 18.00 i
Sotra Arena.
Lørdag 10. November – Serierunde på hjemmebane
Sesongens siste serierunde spilles på hjemmebane i Sotrahallen (kl. 10.30-14.30).
Inviter med deg famille og venner til å heie på oss! Kampoppsettet gjøres tilgjengelig
på nettsiden vår www.sotraunited.no
Lørdag 10. November – Bankett – buss til sesongavslutning med Stjerneserien
Det blir felles avreise med buss fra Sotra Arena til
Scandic Hotel Kokstad.
Avreise kl. 17.30 fra Straume med retur kl. 22.30.
Transporten er gratis for de som er påmeldt banketten.

Mandag 19. November – Årsavslutning med Technip FMC Avd. Ågotnes ☺
Technip FMC ønsket å gjøre noe for laget vårt, og vi er derfor blitt enige om at vi skal
feire sesongen i deres kantine på Ågotnes (CCB). Årsavslutningen blir fra kl. 18.00 21.00. Her vil vi bli servert pizza og brus. Det blir utdeling av diplom, leker (Camp
senkveld; United vs. FMC), sang og moro. Denne dagen går vi i vanlig kler ☺ Oppmøte
i FMC sin kantine på Ågotnes senest kl. 18.00.
Vi gleder oss!
For mer info. se www.sotraunited.no

