
 

S TØ T  DI N  LO KA LE  K L UB  

 

 Vinderup, December 2018 

 

Kære spillere, trænere, hjælpere, forældre og andre med tilknytning til VIK 

VIK og SuperBrugsen Vinderup, fortsætter stadig vores sponsoraftale. Aftalen går ud på, at 
SuperBrugsen Vinderup støtter ungdomsarbejdet i VIK med 2% af det beløb, du handler for.    
(undtagen tobaksvarer, spiritus, tips, lotto, telefoni og oplevelses pakker). 

Det du skal gøre, er at vise dit SPONSORKORT med eget medlemsnummer på, få stemplet din bon og 
samlet dine boner, hver gang du handler i SuperBrugsen Vinderup, efter følgende anvisning; 

 

1. Få udleveret dit SPONSORKORT med tilhørende kortnummer af kioskpersonalet i VIK, eller 
fortsæt med dit nuværende nummer. 

2. Når du handler i SuperBrugsen, viser du dit SPONSORKORT eller oplyser dit kortnummer, så 
får du stemplet dine boner. Udfyld feltet “Holdnavn” bag på kuverten. Her skal du skrive hvilken 
tilknytning du har til VIK (hold, træner, forældre etc.). 

3. Udfyld navnefeltet på forsiden af kuverten & deltag i lodtrækningen om 2 gavekort á 500,00 kr. 

4. Betal dine varer ved kassen, som du plejer.  

5. Meddel kassepersonalet, at du er fra VIK og oplys sponsor nummer (se punkt 1). Personalet vil 
nu stemple din bon med et specielt stempel. Det er vigtigt, at du får stemplet med det samme i 
forbindelse med dit køb.  Intet stempel = ingen støtte. 

6. Tag din bon med hjem. Påfør beløbet fra bonen bag på sponsorkuverten (husk at trække 
tobaksvarer, spiritus, tips, lotto, telefoni og oplevelsespakker fra beløbet). Læg bonen i kuverten. 

7. Når alle felter bag på kuverten er udfyldt, afleverer du den fyldte kuvert med boner til personalet 
i Super Brugsen’s kiosk.  

8. Få udleveret en ny kuvert i VIK´s kiosk eller i SuperBrugsens kiosk og så starter du bare forfra  

9. Er du I tvivl om noget, kan du kontakte Rasmus Visholm Jensen tlf. 50725620 

 

Vinderup Idrætsklub takker SuperBrugsen Vinderup for støtten og dig for din 
indsats. 

Sammen er vi med til at gøre en forskel for ungdomsarbejdet i Vinderup Idrætsklub 
 


