byder velkommen til

Nytårsstævne 2016

Traditionen tro indbyder Aarhus Studenternes Volleyballforening til årets nytårsstævne i
dagene mellem jul og nytår, så sæt allerede nu kryds i kalenderen

onsdag d. 28. december og torsdag d. 29. december!
Her er plads til hold på alle niveauer, og rammerne er sat, så alle får den bedst mulige
sportslige oplevelse. Det sociale og hyggen er i fokus, når I onsdag d. 28/12 bliver inviteret
til et brag af en fest. Sidste år deltog ikke mindre end 20 hold på alle niveauer i såvel
stævne som fest - bedre anbefaling gives vist ikke!
På de følgende sider finder I alle de informationer I har brug for

Vi glæder os til at se jer!

Rækker
Der konkurreres i følgende rækker:
A-rækken: Divisionshold
B-rækken: Kredshold
Mix-rækken: Mixhold på A- og B-niveau
A- og B-rækken er for ´rene´ Dame- og Herrehold, mens Mix-rækken er for blandede hold
med minimum to spillende damer på hvert hold.

Kampe
Alle hold er garanteret minimum 5 kampe i løbet af stævnet. Vi tilstræber naturligvis, at
fordele kampene bedst muligt over de to dage afhængigt af antal tilmeldte hold i hver
række. Alle hold har dommer- og sekretærtjanser, og hvert hold skal medbringe egne
bolde til opvarmning og kamp.
Kampene foregår i Vejlby Risskov Hallerne, hvor der vil være muligt at købe mad og
drikke.

Stævnegebyr
Deltagelse i stævnet koster kr. 750,- pr. hold, som skal betales ved tilmelding.

Depositum
Vi forsøger os i år med at droppe depositum. Vær søde ikke at gøre vores tillid til skamme,
og overhold jeres dommertjanser.

Morgenmad
Igen i år kan man bestille morgenmad hhv. onsdag og torsdag. Morgenmad bestilles ved
tilmelding og er en del af deltagerpakken.

Før stævnet Café
For deltagere, der vælger at ankomme aftenen før første stævnedag (tirsdag d. 27.
december), afholder vi caféaften.
Hvis I vil have aftensmad ved ankomst, kan det bestilles via deltagerpakken. Her er der
mulighed for at købe øl, vand og drinks til rimelige priser.

Fest
Onsdag aften indbyder vi til fantastisk fest. Vi sørger for en lækker festmiddag i hyggelige
rammer, efterfulgt af blandet musik der sætter fut i danseskoene og sørger for
feststemning til vi dejser. I kan købe øl, vand og lækre drinks i baren til rimelige priser.
Bl.a. kan der købes øl/drinkskort med 9 klip til kun 150,-!
Der er mulighed for at betale med MobilPay og kontanter i baren.
I kan bestille billetter til festen og middag ved køb af deltagerpakke.

Overnatning
Sker i gymnastiksale i Vejlby Risskov Hallerne.
Alternativt kan der vælges overnatning i 1- eller 2-personers værelser på Idrætshøjskolen
Århus.

Tilmelding
Foregår på www.asv.dk – klik på Stævner i menuen og Nytårsstævne 2016.
Tilmelding er åben og tilmeldingsfristen er torsdag d. 1. december.
Jeres tilmelding og betaling er registreret og accepteret, så snart I fremgår på listen over
tilmeldte hold på vores hjemmeside.
Her kan I også senere hente kampprogrammet samt mere detaljerede informationer fra
omkring d. 21. december.
Priser:
Holdgebyr: Kr. 750 pr. hold
Pakke 1: 2x overnatning i gymnastiksal, 2x morgenmad, fest m/middag kr. 400 pr. person.
Ønskes aftensmad tirsdag lægges 30 kr. pr. mand oveni ved betaling.
Pakke 2: 1x overnatning i gymnastiksal, 1x morgenmad, fest m/middag kr. 275 pr. person
Pakke 3: Fest m/middag kr. 150 pr. person
Pakke 4: 2x overnatning i dobbeltværelse v/2 personer, 2x morgenmad og fest m/middag.
Kr.800 pr. person. Ønskes aftensmad tirsdag lægges 30 kr. pr. mand oveni ved betaling.
Pakke 5: 1x overnatning i dobbeltværelse v/2 personer, 1x morgenmad, fest m/middag.
Kr.475 pr. person
Pakke 6: 1x overnatning i gymnastiksal, 1x morgenmad kr. 100

