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Cool East & Aalborg Pirates Charity Bike
Fredag den 28. februar 2020 gentager Foreningen Cool East i samarbejde med Aalborg Pirates det traditionsrige Charity Bike Event, hvor gode Aalborgensiske virksomheder i samarbejde med Cool East partnerne og Aalborg Pirates, sætter sig i sadlen og cykler penge ind
i velgørenhedens tegn. I år afvikles Cool East Charity Bike i forbindelse mod ærkerivalerne
fra Frederikshavn, hvilket sikre en stor efterspørgelse på billetter – hvorfor du med denne
pakke sikre dig adgang til det største ishockey derby i Danmark.
Kampen på dagen vil i sig selv vil være enorm spændende og der venter en stor oplevelse
for alle, når hockeyfeberen for alvor får
frit løb forud for slutspillet
Inden piraterne skal svede i Bentax Isarena trækker gode virksomheder i cykeltøjet og
træder i pedalerne, for at vise støtten til klubben og bydelsprojektet Cool East. Dette gøres
som en fest forud for kampen, hvor de gode ambassadører og virksomheder på hver deres
cykel, skal samle penge ind til Aalborg Pirates og Cool East. Cool East giver donationen
videre til en kerne institution i Aalborg Øst. 10% af overskuddet fra indsamlingen går til
Majfesten i Aalborg Øst.

Majfesten i Aalborg Øst
Majfesten er en bydelsfest for 9220, som holdes på arealerne i Aalborg Øst.Majfesten
afholdes altid første weekend i maj og henvender sig til alle. Der er kræmmermarked, tivoli
og underholdning for både store og små. Majfesten har eksisteret i mere end 25år
og er en af de få byfester i Aalborg der er tilbage og er dermed en grundpille
i kulturen og historien omkring bydelen 9220. Der er stor opbakning fra bydelen ligesom
festen trækker mange besøgende fra hele Aalborg.

Om Cool East
Med ishockeyklubben Aalborg Pirates i front er et stærkt hold af virksomheder i Aalborg Øst
gået sammen om, at skabe mulighed for sunde, sjove og meningsfulde aktiviteter i Aalborg
Øst. Det handler om, at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden
ved at leve, bo og arbejde i postnummer 9220 - Aalborgs centrum for omsætning, viden og
vækst. Projektet hedder Cool East.
Cool East er hovedsponsor for Aalborg Pirates og står derudover bag en lang række andre
aktiviteter som eksempelvis koncerter, fastelavn, legeland, pudekampe, motionsdage, temadage for skoler og mange flere sjove oplevelser for børn og barnlige sjæle.

Aftenens program
Fredag den 28. februar 2020 – Aalborg Pirates vs..Frederikshavn White Hawks og
Charity Bike Cool East
17.30

Dørene åbnes til VIP og cykelområdet

17.45

Velkomst ved aftenens konferencier

17.50

Rytterne sættes i gang – og maden serveres

18.30 	Velkomst ved adm. direktør Thomas Bjuring og interview med
cheftræner Garth Murray.
18.50

Afrunding på cykelevent og uddeling af præmier.

19.05

Folk bevæger sig til siddepladserne i Bentax Isarena

19.30

Kampstart Aalborg Pirates vs. Frederikshavn White Hawks

Aftenens konferencier
“Selv tak“ Thomas er stemmen fra Aalborg
Pirates hjemmebane. Thomas var også
speaker til alle Danmarks kampe, samt PlayOff kampene ved VM i 2018, i både Boxen i
Herning og Royal Arena i København.
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