
Mette Bloch er som et skud vitaminer fyldt med mod, 

energi og selvtillid! Hendes foredrag / peptalks leveres 

med yderst charmerende humor, uimodståelig selvironi 

og skæve betragtninger, der kommer bagom det ”at 

vinde”. På bedste levende vis, formår Mette Bloch som 

kun få kan gøre det, at videreføre sine pointer og 

mentale redskaber. 

 

Kontaktpersoner: Formand Ole Stampe (os@msstampe.dk), mobil: 51 88 00 80 
 Per Henriksen (per.henriksen@enterphrize.com), mobil: 29 99 39 23 

Vind med vilje, underholdning ved Mette Bloch i Sydbank Arena, 

I samarbejde med BK Trekanten KIF, Lørdag den 14. januar 2017 kl. 19:30 

BK Trekanten KIF sætter altid overlæggeren højt, når vi går efter vores mål. I 2017 prøver 

vi et helt nyt tiltag for vores Eliteudøvere, klubben, lederne og vores sponsorer. 

Julen står for døren, året 2016 er ved at rinde ud, når vi gør status, så har det været et 

helt fantastisk år for klubben, med store udfordringer for at ”toppe” det i 2017. Året 2016 

gav os Dansk Mesterskab for Ungdom, Damer og Herrer, vi prægede i den grad samtlige 

resultatlister, såvel nationalt som internationalt, så der er store forventninger til 2017. 

Når julehyggen og maden er nydt, nytårsaften fejret, så er vi atter tilbage på banerne. Vi 

har vel alle behov for at få ”rystet posen”, tørret julefedtet af kinderne og more os lidt. 

Dette arrangement er en mulighed for at få en god gedigen vitaminindsprøjtning. 

Vi er derfor utrolig glade, for at kunne dele en helt unik oplevelse med jer, i samarbejde 

med Kolding Elite, hvorfor vi kan tilbyde jer en aften med den dobbelte verdensmester og 

inspirator Mette Bloch. 

Mette Bloch er klar på scenen kl. 19:30, hvis du/I har lyst til at udvide arrangementet, 

kan vi servere en foredragsmenu kl. 18:00 bestående af Kalvecuvette og kartoffeltårn 

med bearnaisesovs. Hertil serveres grøn salat, brød og smør. Drikkevarer købes i baren. 

Ved 21’tiden er der afslutning, mulighed for at møde flere af verdensklaseatleterne og 

baren er åben, hvis man lige skal have hygget af, inden turen går hjem. 

Som medlem af BK Trekanten KIF kan vi tilbyde dig denne unikke mulighed, som du 

simpelthen ikke må gå glip af, til en special pris på kr. 175,- inkl. Menuen. Hvis du blot vil 

høre foredraget kl. 19:30 er prisen kr. 100,- pr. deltager. 

Årets julegaveidé til kæresten eller vennerne, vi kan love det ikke bliver kedeligt.  

Bestilling af billetter sker til Per.Henriksen@enterphrize.com med angivelse af antal 

personer og ønsket arrangement, betaling inden 9. januar 2017 til  

Bank: Regnr. 9277 Konto 4578477239 

Vi glæder os til at se jer 

Med venlig hilsen 

Ole Stampe 
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