INDBYDELSE
Der spilles begge dage i følgende 11
forskellige rækker (Klassetrin er vejledende,
og der udbydes ikke ”åbne” rækker):

Efter 2 års aflysninger kan Ikast KFUM Volley nu endelig - på
vegne af alle midt- og vestjyske KFUM-klubber med kids- og
teenvolley på programmet - byde jer velkommen til ”FM i Kidsog Teen 2022”! Stævnet er åbent for alle klubber uanset
tilknytning til KFUM’s idrætsforbund og MJVB.
Hvad? Stævnet er en social afslutning på sæson 2021/2022 for
alle spillere fra 6-15 år. Stævnet består af 2 dele: Lørdag
spiller vi ”KFUM Idræts Forbundsmesterskaber” (forkortet FM)
og søndag spiller vi ”MJVB’s Kredsmesterskaber”. Der er
således 1 FM-pokal og 1 sæt ”kredsmesterskabs-medaljer” på
spil denne weekend i hver af de 11 rækker J I løbet af stævnet
spilles der kampe, der laves gruppeopdelt træning og der
kommer til at foregå sociale aktiviteter. Om lørdagen spiller
divisionsholdene fra Ikast Volley KFUM i IBF Arena. Disse
kampe bliver også en del af arrangementet.
Hvor? Vi skal spille i Sportscenter Ikast og vi skal overnatte på
Ikast Nordre Skole. Sportscenter Ikast ligger i gåafstand fra
Ikast Nordre Skole.
Hvornår? Lørdag 2.april til søndag 3.april 2022. Vi starter
alle sammen samlet i hal C i Sportscenter Ikast kl. 9.30 lørdag og
arrangementet slutter kl. Ca. 15 søndag. Man kan blive
indlogeret på Ikast Nordre Skole lørdag 2.april fra kl. 8:00-9:00
samt efter 17:30. Ønsker man at ankomme fredag kontaktes
arrangørerne forud med henblik på planlægning af indlogering
og morgenmad lørdag.
Prisen for stævnet er 100 kr. pr hold og 325 kr. pr deltager inkl
tilmeldingsgebyr på 5 kr. Prisen inkluderer mad og overnatning
fra lørdag middag til søndag middag samt årets FM i Kids- og
teenvolley T-shirt.
Tilmelding forgår således:

Kidsvolley 0.-5.klasse
Kidsvolley level 0 – for 0.-1. klasser
Kidsvolley level 1 – for 1.-2. klasser
Kidsvolley level 2 – for 2.-3. klasser
Kidsvolley level 3 – for 3.-4. klasser
Kidsvolley level 4 – for 4.-5. Klasser (ældste
årgang 2010)
Kidsrækkerne er på tværs af køn
Tilmelding på kidsvolley.net
Teenvolley 6.-8.klasse
Teen 1 DU15– til og med 8.klasse (ældste
årgang 2007)
Teen 1 HU15 - til og med 8.klasse (ældste
årgang 2007)
Teen 2 DU14 - til og med 7.klasse (ældste
årgang 2008) A- og B-række
Teen 2 HU14 - til og med 7.klasse (ældste
årgang 2008) A- og B-række
Teen 2 DU15 - til og med 8.klasse (ældste
årgang 2007) A- og B-række
Teen 2 HU15 - til og med 8.klasse (ældste
årgang 2007) A- og B-række
Teenrækkerne er kønsopdelt
I Teen2-rækkerne tilmeldes holdene i A
eller B-række for at lave flest mulige lige
kampe. Som udgangspunkt er A-rækken
tænkt til rutinerede teenspillere og Brækken for nye uøvede spillere, der netop
afslutter deres 1. eller 2. volleysæson.
Stiller man med mixhold i U14 og U15
tilmelder man holdet i en HU-række.
Tilmelding på teenvolley.dk

Holdtilmelding via hhv. kidsvolley.net og teenvolley.dk (Denne
holdtilmelding danner baggrund for planlægningen af begge
dages turneringer, men man må gerne blande sine spillere, så de spiller på forskellige hold de to dage)
Deltagertilmelding via place2book.dk linket https://place2book.com/da/sw2/sales/ro0nojyev1 , som er klubbernes
samlede deltagertilmelding og betaling til overnatning, forplejning og t-shirt-bestilling.
Tilmeldingsfrist er tirsdag 15.marts. I forhold til bestilling af T-shirts er det vigtigt denne overholdes. Klubber, der
foretager deltagertilmelding senere modtager ikke T-shirts.
Turnerings- og aktivitetsprogram sendes til de tilmeldte klubber på mail og offentliggøres på facebook 1 uge før stævnet
Vi glæder os til at se jer alle sammen i Ikast
Spørgsmål kan rettes til Louise KB på 29729211 eller mail kj_rsgaard@yahoo.com
Hilsen KFUM Idrætsforbund, MJVB og Ikast KFUM Volleyball
Følg stævnet på facebook : https://www.facebook.com/FMiKidsogTeenVolley

