
KLUB PANDA

LSF Fanklub

"Vil du også være med?"

Formål:

KLUB PANDA er LSF's nye fanklub, hvis formål er, at skabe sammenhold på 
tværs af alle årgange i hele klubben. 

Fanklubben er på Smørum Park til alle 1. seniors hjemmekampe, hvor vi vil 
skabe liv og god stemning på sidelinjen - et trygt og sjovt sted for alle at 

mødes. 

KLUB PANDA vil være samlingspunktet for alle uanset alder og 
fodboldindsigt. 

Som medlem af fanklubben KLUB PANDA får du helt sikkert styrket og 
udvidet dine sociale relationer i klubben.

Kommende aktiviteter: 

20. December 2015 kl. 10 –14  - fæld dit LSF juletræ og støt LSF
Februar/marts 2015  bannermaling og lav en slagsang til fanklub
2. april 2016                LSF kamp på SMØRUM PARK 



Skynd dig og bliv medlem af LSF nye fanklub –

KLUB PANDA!

Vi har brug for så mange som muligt der, med bannere, trommer, slagsang og 
godt humør, vil komme og skabe en fantastisk stemning på Smørum Park, når 

1. senior spiller forårets første hjemmekamp. 

Den 2. april 2016 har fanklubben sin store debut, og der vil være fuldt 
program for både børn og voksne. 

Som medlem af fanklubben - KLUB PANDA, 
får du blandt andet:

• Velkomstgave - din egen KLUB PANDA FAN - T-shirts 
• Mulighed for Fodbold Fitness i LSF 

• Sæsonkort til Smørum Park 

• Arrangementer for både børn og voksne 
• Vin- & ølsmagning

• Fodboldkamp på Brøndby Stadion 

• Biograftur 
• Foredrag

• Mulighed for at gå med spillerne ind på banen 

• Bustur til udvalgt udebanekamp for 1. senior

• Skyd på mål i halvleg af 1. senior kampe
• Få den store PANDA med på sidelinjen til din egen kamp

• Banner og flag maling til fanklubben

• Kåre dagens spiller til udvalgte kampe
• Nyheds mail

Og ikke mindst et helt fantastisk socialt fællesskab 
på tværs af alle årgange i klubben.

Medlemspris:            200 kr. for børn   /   400 kr. for voksne 
Overskuddet i klub panda går til børne- og ungdomsafdelingen. 


