Kære deltagere til Teen 2 DM
Tak for jeres tilmelding.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer d. 26. og 27. januar i Odense.
Der er i år mange hold med og vi glæder os til at se så mange hold samlet til et kæmpe DM stævne. Vi har
taget alle tilmeldte hold med, hvilket betyder, at vi skal spille i to haller- FKS-hallen og Klostermarkhallen.
Overnatning på Rosengårdskolen og Hjalleseskolen.
Stævnet starter ca. kl. 10.00 lørdag, og hele arrangementet slutter søndag ca. kl. 16.00.
FKS Hallen
Tranehøjen 5
5250 Odense SV

Klostermarkhallen
Athenevænget 6
5250 Odense SV

Rosengårdskolen
Stærmosegårdvej 51
5230 Odense M

Hjalleseskolen
Solbærvej 5
5260 Odense S

Deltagertilmelding
Vi har modtaget jeres tilmelding, men har brug for at vide, hvor mange spillere og ledere I er. I skal derfor
melde tilbage på mail rfe@volleyball.dk hvor I skal oplyse om:
Holdnavn
Level
Antal spillere Antal
Antal fuld
Antal uden
ledere
forplejning +
forplejning+overnatning
overnatning
Bedsted A
Teen 2
5
1
6
0
DU14

Sende et hold billede
Navne på spillere (max. 4 spiller pr. hold) og træner
Da vi har travlt med planlægningen, vil vi meget gerne have oplysningerne fra jer senest fredag d. 11. jan.
Deltagergebyr med overnatning 350 kr. pr. person (inkl. frokost lørdag + søndag, aftensmad lørdag og
morgenmad søndag)
Deltagergebyr uden overnatning og forplejning 200 kr. pr. person
Holdgebyr 325 kr. pr. hold.
Påsatte dommere – 250 kr. pr. hold.
Hvis I ønsker at bestille DM T-shirts kan de bestilles og betales via Nem Tilmeld senest d. 14. jan. 2019. Lad
forældrene selv gå ind og bestille til deres barn, hvis de ønsker en T-shirt Bestil her
T-shirten er i år en lækker kvalitet. Det er en Mikasa T-shirt, som også vores landshold spiller i.
Vi sender en faktura pr. klub.

Foreløbigt program
Lørdag d. 26. januar.
Kl. 10.00 Stævnet åbnes
Kl. 12.00-14.00 Frokost
Kl. 17.00-19.00 Aftensmad
Kl. 20 Hygge på skolerne
Kl. 21. Hygge for trænere og ledere med ost og rødvin på Hjalleseskolen og Rosengårdskolen
Søndag d. 27. januar
Kl. 6.30 Morgenmad på Hjalleseskolen og Rosengårdskolen
Kl. 8.15 Holdene skal være ude af lokalerne på skolerne
Kl. 9.00 Kampene starter i hallerne
Kl. 11.00-13.00 Frokost
Kl. 15.00 Finaler
Kl. 16.00 Præmieoverrækkelse i hallerne
Kl. 16.30 Farvel og tak for denne gang
Der kan komme ændringer i programmet!
Kampprogrammet vil blive lagt ud på http://volleyball.dk/index.php/kids-og-ungdom/pokalfestival-medteen-2-dm samt på vores Facebook side https://www.facebook.com/pokalfestival/ et par dage før stævnet.
Vi spiller efter de regler, der ligger på http://volleyball.dk/index.php/kids-ogungdom/teenvolley/teenvolleyregler

Hold til DM Teen 2 HU14 og DU14 årgang 2005-2006
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen DHV, Fortuna Odense, Marienlyst, Odense Beachvolley og Volleyball Danmark

