Vildbjerg Cup 2017
Svebølle Boldklub

Hej alle spillere og forældre

Svebølle Boldklub indbyder alle klubbens ungdomshold fra årgang 2009 og frem til Vildbjerg CUP 2017.
Torsdag d. 03. august til søndag d. 06. august 2017.

Vildbjerg CUP er et af de største ungdomsstævner i Europa med deltagelse af omkring 10.000 spillere.
I kan læse mere om stævnet på http://www.vildbjerg-cup.dk

Deltagerpris vil være 400 kr. pr. spiller.
Deltagerprisen inkluderer: Transport i bus fra Svebølle til Vildbjerg og retur. Indkvartering på skole/i hal.
Forplejning morgen, middag og aften. Hummel deltager T-shirt. Diverse aktiviteter udover fodbold såsom
gratis adgang til svømmehal.

Tilmelding sker ved at aflevere nedenstående information til din træner så hurtigt som muligt, så vi kan
begynde at danne os et overblik over deltagerantal og dermed antallet af hold, vi skal tilmelde.
Indbetaling af deltagergebyr med angivelse af ”Vildbjerg, spillernavn og årgang” på indbetalingen til
følgende registrerings-/kontonummer: 5367 – 0246306

Tilmelding og betaling SENEST d. 21. april 2017.
____________________________________________________________

Navn: _________________________________________________________ Årgang: _________________

Deltager forældre og hvordan?: _____________________________________________________________

Specielle hensyn (kost, medicin mv.): _________________________________________________________

Kontaktpersoner i nødstilfælde (navne og telefonnr.):____________________________________________
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Forældredeltagelse og camping
De enkelte hold og trænere vurderer selv hvorvidt, de har brug for yderligere støtte i form af
forældrehjælpere og/eller holdledere. Dette er noget vi aftaler individuelt imellem klubben, træneren og
den pågældende forældre.
Når det er sagt, så håber og ved vi at der er forældre som gerne vil tage til Vildbjerg for at bakke op om
deres børn og holdet. Det er vi rigtig glade for. Hvordan I arrangere dette er helt op til Jer. I kan komme på
besøg en enkelt dag eller deltage i hele stævnet. I kan bestille hotelværelser i omegnen eller forsøge at
finde en campingplads efter eget valg.
Der er dog også mulighed for at booke campingplads igennem Vildbjerg Cup, og dermed bo helt tæt på
stævnet. Når man gør dette angiver man også hvilken klub man tilhører, og man vil få tildelt en plads
sammen med de andre forældre fra klubben.

Bemærk at booking og betaling af campingplads og evt. campingvogn er Jeres EGET ansvar.
(Gør det så hurtigt som muligt for at sikre Jer en plads)
Læs mere og bestil her: http://www.vildbjerg-cup.dk/camping-7

Såfremt I vælger at booke campingplads og evt. campingvogn ved stævnet, så skal I ved tilmeldingen angive
en ”Campingadministrator”. Her vælger I ”Svebølle BI – Martin Bolgann”

HUSK!! Vi forventer at spillerne som udgangspunkt overnatter og spiser sammen med Deres hold/trænere
og IKKE hos forældrene. Er der specielle hensyn i den henseende så angiv det på tilmeldingen til os og vi
taler om det.
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Tentativt program
Vildbjerg Cup har offentlig gjort et foreløbigt program, som nedenstående er baseret på, men dette vil
sikkert blive justeret efterhånden som vi nærmer os stævnet.
Endeligt program kommer altså senere.

Torsdag d. 3. august 2017:
07.00
10.00 – 12.00
13.15
13.30 – 14.00
14.15 – 14.30
15.30 – 21.00
16.30 – 20.00
23.00

Mødetid og afgang fra Svebølle Hallen
Ankomst og indkvartering
Opstilling klar til indmarch
Indmarch igennem byen
Velkomst
Fodboldkampe
Aftensmad
Ro på indkvarteringsstederne

Fredag d. 4. august 2017:
06.30 – 09.30
08.00 – 21.00
11.00 – 14.00
16.30 – 19.30
20.00 – 22.30
23.00

Morgenmad
Fodboldkampe
Frokost
Aftensmad
Open-air diskotek
Ro på indkvarteringsstederne

Lørdag d. 5. august 2017:
06.30 – 09.30
08.00 – 21.00
11.00 – 14.00
16.30 – 19.30
19.00 – 22.45
20.00 – 22.45
22.45 – 23.00
23.30

Morgenmad
Fodboldkampe
Frokost
Aftensmad
Grillaften ved Vildbjerg Sports- & Kulturcenter
Open-air diskotek
Festfyrværkeri
Ro på indkvarteringsstederne

Søndag d. 6. august 2017:
06.30 – 09.30
08.00 – 13.15
11.00 – 14.00
14.15 – 15.30
15.30
15.30 – 19.00

Morgenmad
Fodboldkampe
Frokost
Præmieoverrækkelse
Afslutning
Hjemtransport til Svebølle
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Specielle hensyn til spillere
Der er selvfølgelig forskel på spillerne afhængig af alder, og derfor vil der selvfølgelig også være forskel på
hvordan vi ”administrerer” de enkelte hold.
Såfremt I har nogen som helst bekymringer eller spørgsmål, så start med at tale med den enkelte træner.
Såfremt der er specielle hensyn, der skal tages med hensyn til den enkelte spiller så angiv dette ved
tilmeldingen.
Ved tilmeldingen bedes I også angive kontaktpersoner, som vi kan kontakte i nødstilfælde under stævnet,
skulle det blive nødvendigt.

Medicin/sygdomme
Vi har naturligvis brug for vide om spilleren tager medicin eller lider af sygdomme, vi skal være
opmærksomme på. Måske har I allerede fortalt træneren dette, men angiv det alligevel, så vi er sikker på at
have denne information.

Mad
Der serveres mad til spillerne morgen, middag og aften.
Der serveres også special kost til muslimere og allergikere, men dette skal vi dog forudbestille, så husk at
fortælle os dette.

Vil sove hos mor og far
Især for de yngste årgange er det måske første stævne med overnatning, måske er de i det hele taget ikke
vant til at sove ude. Som allerede skrevet så sover vi samlet hold/klubvis på en skole eller idrætshal i
området, så hvis mor og far deltager i campingvogn, så vil nogle spillere måske gerne overnatte sammen
med dem. Dette må vi håndtere så godt som muligt indenfor de enkelte hold, men som sagt er
udgangspunktet at holdet overnatter samlet.

Hvad skal der medbringes?
Vi vil vende tilbage med nærmere og opdaterede informationer, når vi nævner som stævnet, men som
udgangspunkt medbringer hver spiller:
•
•
•
•
•
•
•

Sovepose
Liggeunderlag/luftmadras (max 90 cm)
Fodboldtøj, skinner og støvler
Toiletsager
Skiftetøj
Toiletsager
Badetøj

4

