Kørselstilmelding til Kolding Kempa Cup
Hej U16, 2. års U14 og forældre
Nu er der ikke lang tid til at vi skal til afslutningsstævnet i Kolding.
Som tidligere nævnt, så foregår det i påsken fra fredag d. 30. marts til søndag d. 1. april.
Der kan læses mere om stævnet på http://www.koldinghandballcup.dk/ - hvor hallerne også er listet.
Vi tager afsted fredag d. 30. marts fra Rosengårdsskolens P-plads, hvor vi mødes kl. 15.30.
Hjemkomsttidspunktet afhænger af hvordan det går holdet. Der vil blive givet besked, når vi kører fra Kolding
af.
Adressen for ankomst er: Sydbank Arena Kolding, Ambolten 2-6 (Hovedindgangen) 6000 Kolding.
Herefter vil vi få adressen til vores overnatningssted.
Vi er tilmeldt 2 trænere (Mads og Mathias) samt 10 spillere.
Derfor har vi brug for 3 biler til transport til Kolding og samme antal retur.
Har du mulighed for at hjælpe til med transporten en af vejene?
Nedenstående udfyldes og afleveres til Mathias (26157305) eller Mads (20629990), senest torsdag d. 22.
marts.
En seddel med praktiske informationer vil blive udleveret
Tilmelding med kørsel
Spillernavn:
Kan
køre

Ja:

Nej:

Fra Odense:

Fra Kolding:

Har plads til:

Har plads til:
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Huskeliste + program til Kolding Kempa Cup
•

Fredag d. 30. marts 2018
•
•
•

Kl. 18.00 - Senest ankomst for deltagerne
Kl. 16.30-20.00 – Aftensmad i Sydbank
Arena
Kl. 20.00 – Åbningsceremoni

Søndag d. 1. april 2018
•
•

Lørdag d. 31. marts 2018
•
•
•

Kl. 19.00-23.00 – Diskotek i Sydbank
Arena

•

Kl. 06.30-09.00 – Morgenmad på skolen
Kl. 08.00-19.30 – Indledende kampe
Kl. 17.00-20.00 – Aftensmad i Sydbank
Arena

•

Kl. 06.30-09.00 – Morgenmad på skolen
Kl. 08.00-17.00 – Slutspils- og
placeringskampe
Kl. 12.00-20.00 – Finaler i Sydbank Arena
1 og 4
Kl. 20.00-21.00 – Præmieoverrækkelse og
afslutning

Huskeliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovepose / dyne + hovedpude
Liggeunderlag / luftmadras (HUSK pumpe)
Helst ikke faste skumgummimadrasser – de fylder meget!
Toiletsager / håndklæder, også til bad efter kampene
Skiftetøj / træningsdragt
Sportssko og -strømper (Vi spiller minimum 5 kampe)
Tøj til fest (Hvis det er aktuelt)
En lille sportstaske el.lign. til sko og skiftetøj til hallen *)
Drikkedunk
Penge til mad og andet snask (Vi skal selv betale for egen frokost)
Hårelastikker – TAK!
Oplader til telefon
HUSK OGSÅ Sundhedskort/sygesikringskort eller kopi af dette

Hvis der er noget specielt angående medicin eller lignende, så fortæl det til en af os trænere.
*) Vi skal opholde os i hallerne det meste af dagen, så det vil være en fordel at have en lille sportstaske eller
-pose med til at opbevare skiftetøj, sko og andet i. Gerne en der ikke fylder meget når den er tom.
Vi får morgen- og aftensmad betalt via deltagergebyret. Frokost er for egen regning.
Vi ved endnu ikke hvilken hal vi skal spille i endnu, men tilskuere er mere end velkommen!
Når vi ved mere, vil vi smide det ud på OH77’s Facebookside
De bedste hilsner Mathias: 26 15 73 05 & Mads: 20 62 99 90
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