Indbydelse til Elitetræf 2019
SKF KFUM indbyder i år til Elitetræf for 28. gang. Stævnet afholdes traditionen tro, den første
weekend i Februar, d. 1-3 Februar 2019 Vi ser endnu engang frem til et godt stævne, med
mange hold og en masse gode kampe.
Elitetræf 2019 bliver afholdt i de samme rammer, som i de foregående år. Det tilstræbes at alle
kampe afvikles i de 2 haller i Alhedens Idræts og kulturcenter.
Information om Elite-træf 2019
Hvilke rækker kan man tilmelde sig?
Elitetræf 2019 bliver med flg. rækkeinddeling
DU 18/21 og HU18/21
Rækken er for de bedste U18 hold og U21 holdene.
DU16/18 og HU 16/18
Rækken er for U16 hold og U16 hold med 1 eller 2 U18 spillere. Er der mere end 2 U18
spillere på holdet forventes det at man tilmelder i U18/21 rækken medmindre andet er
aftalt med stævneledelsen.
DU14/16 og HU14/16
Rækken er for U14 hold og U14 hold med 1 eller 2 U16 spillere. Er der mere end 2 U16
spillere på holdet forventes det at man tilmelder i U16/18 rækken medmindre andet er
aftalt med stævneledelsen.
Som udgangspunkt må spillerene kun deltage på et hold medmindre andet er aftalt med
stævneledelsen.
Dommere:
Hvert hold stiller med dommere og sekretærer til kampene lørdag og søndag.
Hvad med præmier?
Der er personlige præmier (max. 12 spillere) til det vindende hold i hver række.
Hvad med trænerne/lederne?
Trænere og ledere er ansvarlige for at kampene afvikles rettidig og hjælper sit hold i
forbindelse med dommertjanser. Der afholdes ledermøde lørdag aften ca. kl. 21.00 på
lærerværelset på Frederiks Skole.

Fredag Aften
Der er mulighed for at benytte Alhedehallerne fra kl. 20-22 og svømmehallen er offentlig åben
fra kl 20-22. husk badetøj
Lørdag Aften
Svømmehallen er åben for alle, lørdag aften 20.00-22.00. husk badetøj.
Stævneplanen:
SKF KFUM håber på, at stævneplanen er online ca. 25 Januar 2019.
Tilmelding:
Tilmelding foregår online. (Se ”Elitetræf 2019” faneblad i venstre side) Og dermed skal forstås,
at andre former for tilmelding ikke accepteres.
Sidste tilmelding?
FREDAG D.18. januar sidste frist for tilmelding og betaling af depositum. Tilmeldingen
er først gyldig, når depositum, kr. 500,- pr. hold er modtaget på Regnr. 5959
Kontonummer 5000270
FREDAG D.25 januar sidste frist for betaling af stævne- og forplejningsgebyr. Og sidste
frist for ændring af antal spillere.
Nærmere oplysninger hos:
Mail: skf@skf-kfum.dk
Jacob Vestergaard Tlf: 21407136 Mail: helle-jacob@hotmail.com
Henrik Dalsgård Tlf:30707263 Mail: bakken21@fibermail.dk
Vi håber at se jer i Frederiks til et godt stævne.
Mange hilsner
SKF KFUM Volley

