Vi stiller vores bolde til
rådighed for opvarmning. Vi
kan dog ikke garantere for
antal per hold, så hjælp
hinanden. Der er præmier til
de tre bedste i hver række.

Spørgsmål ka
n rettes til
Stephan Holm
23463776 elle
r
Email: shr@ke
n.dk
www.scandinav
ianmasters.dk

DHV kop afholdes for 38. gang. Vi vil gerne tilbyde en turnering
for alle danske ungdomshold, men også for ungdomshold fra
resten af Norden og Nordeuropa. Derfor det lidt mere
internationale navn. Tag godt imod forårets største
ungdomsstævne og vær med til at give alle deltagende klubber en
god oplevelse.
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Spillesteder?

Hvem?
Invitationen gælder fra U14 til U21. Der
kan maksimalt deltage fra 8 - 12 hold i
hver række. Der fyldes op efter først-tilmølle-princippet. Da stævnet ikke er en
del af det officielle DVBF program, så
er vi lidt friere stillet, hvad angår
turneringsstruktur. For de ældste
rækker, vil vi tilstræbe at spille til 3
vundne sæt i finalerne. Det er ikke
tilladt at anvende spillere, der ikke
aldersmæssigt er berettiget til at spille i
den
pågældende
række
uden
forudgående
dispensation
fra
stævneledelsen. Ved overtrædelse tabes
kampen(e). Dog kan rækker mixes fx.
DU16 og HU14 men resultatmæssigt
adskilt. I U14 rækkerne kan der også
være blandet køn. Tilmeldes flere hold
fra samme klub i samme række skal det
stærkeste hold benævnes “1”. Brug af
gæstespillere/lejlighedshold er tilladt fx
hvis to klubber stiller et fælles hold til
lejligheden eller mangler en spiller for
at kunne være nok.

Overnatning

Der overnattes på Hjalleseskolen og
Højby Skole, hvor der også serveres
morgenmad og aftensmad for alle.
Frokost serveres på spillestederne. Der
er ryge-forbud på alle skoler og kun
anviste adgangsdøre må bruges. I
tilfælde af alarm forårsaget af udgang
fra ikke anvist udgang o.lign.
faktureres udkaldsafgift til klubben.
Overnatningsgebyr kr. 25 pr. nat pr.
person. Indtagelse af alkohol og
narkotika er forbudt. Hvis dette forbud
overtrædes, betyder det hjemsendelse af
hele holdet uden refusion af nogen art.

Der bliver spillet i Dalumhallerne,
Hjallesehallen, Højbyhallerne og Skt.
Knuds Gymnasium. Der vil være
transportmulighed til og fra hallerne
om morgenen og aftenen. Der tilstræbes min. 5 kampe pr. hold.
DVBF’s turneringsstruktur anvendes,
hvis det er hensigtsmæssigt. Hvert hold
bliver pålagt officialspligter og
muligvis ikke lige mange. Vi anbefaler
af hygiejniske årsager, at man
medbringer
personlige
fløjter.
Dommere,som tager med for at dømme Tilmelding
egne hold, tilbyder vi gratis kost og Brug tilmeldingsformular på side 2
logi.
samt kontonummer for indbetaling af
deltagergebyr, bespisning osv. Venligst
oplys tydeligt kontaktperson med
email og telefon. Vi opkræver ikke
depositum. Tilmelding er er registreret
ved modtagelse af betaling eller ved
besvaret email fra stævneledelsen.
Tilmeldingsfrist er:
5. februar 2017
Konto:
Regnr.5387
Kontonr.
0000388719
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TILMELDING til SCANDINAVIAN MASTERS 2017
Klub: _________________________________________________tilmelder følgende hold:
__ pige U14. á dkk. 650,00 (årg. 03 og yngre)

totalt:____

__ pige U16. á dkk. 650,00 (årg. 01 og yngre)

totalt:____

__ pige U18. á dkk. 650,00 (årg. 99 og yngre)

totalt:____

__ pige U21. á dkk. 650,00 (årg. 96 og yngre)

totalt:____

__ dr U14. á dkk 650,00 (årg. 03 og yngre )

totalt: ____

__ dr U16. á dkk 650,00 (årg. 01 og yngre )

totalt: ____

__ dr U18. á dkk 650,00 (årg. 99 og yngre )

totalt: ____

__ dr U21. á dkk

totalt: ____

650,00 (årg. 96 og yngre )

Morgenmad lørdag

__

x kr. 45,- pro person

totalt: ____

Morgenmad søndag

__

x kr. 45,- pro person

totalt: ____

Frokost

lørdag

__

x kr. 60,- pro person

totalt: ____

Frokost

søndag

__

x kr. 60,- pro person

totalt: ____

Aftensmad

lørdag

__

x kr. 110,- pro person

totalt: ____

Alle

måltider

__

x kr. 275,- pro Person

totalt: ____

Overnatningsgebyr kr. 25 per person per nat Antal: ___
Kontaktperson:________________________________________

Telefon / e-Mail: ______________________ ______________

totalt: ____

