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PRÆSENTERER

HVAD/ Aalborg Firmaidræt inviterer på Counter-Strike turnering på Exzentriq 

16 hold dyster om Firma-trofæet i det legendariske skydespil Counter-Strike. Der er 16 hold - 
4 puljer – garanteret finaleplads… men kun 1 vinder!  

Kan I stable et hold på benene, så har I nu chancen for at få en unik oplevelse med kollega-
erne, udvide netværket og måske endda blive indehaver af titlen som Firma-Aalborgs hårde-
ste til Counter-Strike. 

Inkluderet i prisen kan hvert hold erhverve sig 45 minutters træning på Exzentriq, hvor 
Exzentriqs dedikerede coaches klæder jer på taktisk, og giver jer fifs til at kunne præstere 
120% i kampen om at blive Aalborgs bedste Counter-Strike-firmahold. 

Alle hold garanteres minimum 4 kampe og deltagelse på finaledagen. Et hold består af 5 
spillere + 2 reserver. Det er muligt at tilmelde flere hold. 

HVOR/ Kampene spilles på Exzentriq, Godsbanen 8 i Aalborg. 
Exzentriq huser Danmarks eneste Esport ARENA, så oplevelsen er helt i top og udstyret er i 
verdensklasse! Det er også muligt at spille med fra distancen(online), men så går du glip af 
muligheden for lækre bøfsandwich i caféen.  
Nogle af kampene vil blive streamet, så det vil være muligt at heppe med fra stuerne eller 
kontorene.

På finaledagen er der lagt op til det helt store brag med god mad og drikke og mulighed for 
at hilse på alle konkurrenterne.  
 

HVORNÅR/ Turneringen skydes i gang den 11. AUGUST.  Alle gruppekampene spilles på 
onsdage fra kl. 17-19. (program uddeles efter tilmeldingsfrist)  

Program: 

• GRUPPESPIL: Første gruppekamp er d. 11. AUGUST med kampdage hver onsdag i august. 
(Både på På Exzentriq + online)  

• THE GRAND FINALE: Finalen spilles den 18. SEPTEMBER. (kun på Exzentriq)  

PRIS/ 2.500 kr. per hold.  

TILMELDING/ Der er 16 pladser. Først til mølle. Send en mail med dine oplysninger til 
info@aalborgfirmaidraet.dk. Vi skal have holdnavn, kontaktperson med mail og tlf. nr. samt 
vide hvor mange hold I tilmelder.  TILMELDINGSFRIST 2. juli.

INFORMATION/ Læs mere på www.aalborgfirmaidraet.dk. Har du spørgsmål så skriv til os 
på info@aalborgfirmaidraet.dk eller ring på tlf. 98190522. 

- SAML DINE SKYDEGALE KOLLEGAER OG 
TILMELD DIG ÅRETS FEDESTE FIRMAARRANGEMENT!


