
Clapton og Knopfler giver
kampdragter til klubberne
~DT PA: Kultur i
Syd og sponsorer klar
med 300.000 kroner
il 100 sæt kampdrag-
ter. Alle foreninger og
klubber i Sønderborg
Kommune kan søge.
r.f Søren LIntrup Silkjær
1m. 7342 5117,~v.dk

0NDERBORG: Kultur i Syd
ruger omkring 500 frivillige
ed de store koncerter med
avne som Eric Clapton og

Mark Knopfler, og man for-

står at holde sig på god fod
med foreningerne. Kultur i
Syd og sponsorer står nu klar
med 300.000 kroner, der skal
bruges til kampdragter til
klubberne i kommunen.

- Foreningerne kan altid
bruge nyt spilletøj. Vi har be-
hov for dem, når vi holder de
store koncerter, og så vil vi
godt vise dem, at deres ind-
sats betyder noget, forklarer
eventchef i Kultur i Syd, Jes
Johansen.

Overskud skal uddeles
Kultur i Syd har i foreningens .
treårige levetid udloddet om-
kring halvanden million kro-

ner til forskellige foreninger. Zachariassen klar med en an-
Det er en almennyttig for- søgning. Han skal dog lige
ening, som er fritaget for vende forholdene omkring
moms under betingelse af, at klubbens dragter, inden
overskuddet går til almennyt- håndholdformanden siger:
tige og velgørende formål. - Ikke noget problem. Det

Alle foreninger kan søge er vi helt bestemt interesseret
om at blive klædt på af Kultur i.
i Syd, og i Broager er badmin- Anderledes forholder det
tonklubben klar til at søge: sig i Nord-Als Boldklub, hvor

- Hvis du ser os, så ligner vi formand Jens Hansen ganske
noget, der kommer fra Kir- vist synes rigtig godt om til-
kens Korshær, når vi går på buddet, men forklarer, at
banen. De penge, vi har, dem samtlige NB'ere er godt
bruger vi på trænere, siger klædt på i rødt og sort:
Broager Badmintons for- - Vi har nogle rigtig gode
mand, Kaj Jensen. sponsorer i forvejen, der sør-

Også i Ulkebøls håndbold- ger godt for os, så vi takker
klub, Dm, er formand Svend nej, siger Jens Hansen. j
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I SPONSORAT
Den enkelte forening skal
indsende en samlet ansøg-
ning senest 28. januar
2008 til Kultur i Syd, att.
eventchef Jes Johansen.,
Ringridervej 89, 6400 Søn-
derborg.
Der uddeles cirka 100 sæt
Hummel-kampdragter med
Kultur i Syd-logo på brystet.
Sponsoratet er primært til-
tænkt børnehold, men også
seniorhold kan komme i be-
tragtning.


