
DBU BREDDE

Velkommen i klubben. Vi håber du nyder at være her? Det gør vi!



DBU BREDDE

Tipskupon - med sikker gevinst!
1-tallet dækker: “Jeg vil gerne være aktiv”

X-dækker: “Jeg vil gerne vide mere om opgaven”

2-tallet dækker: “Jeg kan ikke påtage mig opgaven”

Flere opgaver kan løses hjemmefra og kræver ikke lang tid.  
Jo flere vi er om opgaverne jo mindre tid fra den enkelte.

Navn: Telefon:

E-mail:

Mit barn/ jeg er tilknyttet årgang

Udfyld og aflever tipskuponen med det samme – TAK for hjælpen 😊 

Ved spørgsmål, kan du henvende dig til: 

1 X 2
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