
PRESSEMEDDELELSE

axe
Faxe Bryggeri har besluttet at
øge antallet af ekstragevinster i
den store lands-kapsel-indsamling
fra 5 til 10. Ekstragevinsterne,
der e~ på hver 5.000 kr., gives
for kreative og opfindsomme ind-
samlings former i idrætsklubberne.
Arsaqen til fordoblingen er, at
bryggeriet har modtaget - og mod-
tager stadig - mange gode og
spændende indsamlingsiqeer.
FØrste idrætsforening, der modta-
ger en ekstragevinst, bliver Nord
Als Boldklub. Klubben får gevin-
sten for udfØrelsen af deres ind-
samlings figur "Store Viggo".
Viggo er en kæmpestor papmachefi-
gur - en dreng i sports tøj - der
fØlger klubben overalt, når den
er ude at spille. Viggo bruges
desuden lokalt til at skabe op-
mærksomhed omkring klubben. Alle
kapsler, der samles ind, spares op
i Viggo, der således også fungerer
som sparebøsse.
For Faxe Bryggeri har det været
afgørende ved udvælgelsen af denne
første ekstragevinst, at man fandt
et af de man~e initiativer, der er
-let gennemførlige for mange klub-
ber. Det vrimler med specielle
initiativer, men det er ikke alle
klubber, der har mulighed for og
kræfter til at gennemføre dem.
Ideen med en kæmpefigur er der
flere klubber, der har prøvet, men
Nord Als Boldklubs Viggo er den,
der er absolut bedst udfØrt.

MANGE SAMLER KAPSLER IND
OVer hele Danmark samler idræts-
folk kapsler ind. Efter startskud-
det på den store landskapselind-
samling er mange klubber gået i
gang med at "organisere" kapsler
fra Faxe Fad, Faxe Light, og Faxe
Kondi. Opfindsomheden er stor, når
det gælder forskellige indsam-
lingsformer. Storstilede projekter
er for tiden i gang i mange pro-
vinsbyer, cafeterier og værtshuse
for at få eneret på Faxe-kapsler.
Den store kapselindsamling begynd-
te i midten af maj og afblæses den
31. december, eller når målet er
nået, en mio. kr. til det danske
idrætsfolk.

era
Er der klubber, der ligger inde
med kapsler efter afblæsningen af
indsamlingen, er der ingen, der
bliver snydt. Alle de opsparede
kapsler bliver indlØst. Blot skal

man være opmærksom på, at der er
en tidsfrist på 14 dage fra af-
blæsningen og til, at kapslerne
skal være bryggeriet i hænde.

"Store Viggo", fremstillet af Nord Als Boldklub, er fØrste
indsamlings-initiativ, der belØnnes med en af Faxe Bryggeri's
ekstra gevinster på 5.000 kr.






