FHH90 inviterer til håndboldstævne den 23/8 – 25/8 2019

Stævnet

Tilmelding

FHH90 arrangerer for 2. gang U13 pige og drenge
(årgang 06 & 07) indendørsstævne fredag d. 23.
august til søndag d. 25. august 2019. Stævnet
afholdes i 2-3 haller med overnatning på Fløng
Skole.

Holdtilmelding:

Brug dette hyggelige opstartsstævne til at få
rystet sommerferien ud af benene, inden I skal
spille niveaustævner og turnering. Skab nye
relationer, så børnene kender hinanden, når de
mødes i hallerne rundt om i Danmark.
Udover en masse håndboldkampe, vil man kunne
deltage i mange forskellige aktiviteter:

Sidste frist for holdtilmelding, samt betaling af
holdgebyr kr. 600 og depositum kr. 500 er 1. juni
2019. Ved tilmelding inden 1. maj 2019 er
holdgebyret kun kr. 500.
Deltagertilmelding:
Sidste frist for deltagertilmelding og betaling af
deltagergebyr på kr. 200 / kr. 450 er 1. august
2019.
Tilmelding skal ske på hjemmesiden:
CUP12.FHH90.DK

(Aktiviteterne er stadig under udarbejdelse)
-

Svømmehal
FIFA turnering
Hoppeborg
Udendørs multibane og boldbaner
Bumber balls
Åben hal med forskellige aktiviteter

Vi har bestræber os på:
-

Gode og jævnbyrdige kampe
At klubberne kan se hinandens hold spille
At servere sund og børnevenlig mad
Sociale relationer på tværs af klubberne

Alle hold får mulighed for at spille minimum 4
kampe og man tilmelder sig i A, B & C puljer. Der
vil være præmier til finalister i både A, B & C
finaler.

Deltagergebyr for overnattende hold kr. 450
dækker: Bespisning (2 x morgenmad, 2 x frokost
og 1 x aftensmad), deltagelse i stævnet, T-shirt,
dommer, præmier, bustransport og aktiviteter.
Ankomst fredag d. 23. august 2019 mellem kl. 1719.
Deltagergebyr for ikke-overnattende hold kr. 200
dækker: Deltagelse i stævnet, T-shirt, dommer,
præmier, bustransport og aktiviteter (trænere er
gratis for ikke-overnattende hold og får ikke tshirt).

Har I spørgsmål, kan I skrive til Stævneudvalget
på mail: fhh90cup12@gmail.com

