
Företagscup i innebandy
Lördagen den 28 apriL i rosvaLLa sporthaLL

Glädje • Svett • Klubba • Gemenskap • Personal • Mat • Sarg • April • Turnering • Roligt 
Hälsa • Underhållning • Team • Skjuta • Springa • Boll • Bankett • Dribbla

 Träningsvärk • Vinna • Rosvalla • Vandringspokal • Krysset
Matchtröja • Träffen • Omklädningsrum • Dryck • Superkul



en spelare + lunch + bankettbiljett = 495 kr 
en bankettbiljett = 395 kr
Företag som endast önskar gå på banketten är 
välkomna och betalar 395 kr per bankettbiljett.

Inbjudan till Business Class med Onyx Innebandy!
den 28 april är det premiär för Business 
Class – onyx egna företagscup. 
Under trivsamma former spelar vi en 
glad och avspänd innebandyturnering i
rosvalla sporthall. 

vi avslutar med god mat, dryck och 
underhållning på onyxbanketten på 
träffen! en perfekt personalaktivitet 
under våren.

Varmt välkommen!
 
 

Kecke Lundh, Klubbchef – Onyx Innebandy

• lnnebandyturnering kl 09:00 –16:00
 Rosvalla Sporthall.
• Bankett kl 19:00 – 01:00 
 Träffen. Valfri klädsel.
• Spel på små planer.

• Tre utespelare plus målvakt på plan.
• Mixade lag tillåtet.

• Alla får spela minst fyra matcher.
• Varje match spelas 1 x 15 min.
• Laget ska vara kopplat till ett 
 företagsnamn men behöver inte 
 bestå av anställda.
• Ett företag kan ha flera lag anmälda.
• Inga plojnamn tillåts.
• Klubbor, målvaktsutrustning och
 västar finns att låna.
• Egna matchtröjor självklart tillåtna.

• Onyx lottar ut en lagvärd till varje  
 företagslag.
• Merparten av lagvärdarna 
 kommer från Onyx A-lag.
• Lagvärden kan användas i spel 
 om så önskas.
• Högst en licenserad spelare i varje 
 lag utöver lagvärden.
• Kiosken är öppen under dagen.
• Lunch ingår.
• Ingen alkohol under turneringen.
• Vinnarlaget får en inteckning i 
 en stor vandringspokal samt 
 spelar gratis i kommande 
 turnering.
• Prisutdelning under banketten.

Ett lag • Sju spelare • Sju luncher 
Sju bankettbiljetter • En lagvärd 

= 4 995 kr

Förrätt
Tre svenska tapas
lax, västerbottenpaj, skagen 
Varmrätt
Fläskytterfilé med potatisgratäng
Rödvinssås, svampsås
Grönsallad med melon
Tomat och fetaost sallad 
Dessertbuffé
Mörkchoklad mousse med bärkompott

Bankettmeny

Info

Vad kostar det?

Anmälan Anmäl ditt företagslag senast den 19 april!
För anmälan och mer info gå till www.businessclass.onyxinnebandy.se
 

Grundpaket Tillägg

Bankettmeny

Underhållning

Under kvällen bjuder vi på ett trevligt scenprogram med liveuppträdanden, 
musikquiz och prisutdelningar där bland annat Årets Samarbetspartner utses. 
Och vem av oss kommer att gå hem med en av de hemliga lådorna från 
Adidas, Intersport eller Unihoc?




