
 
 

Randers Volleyballklub inviterer til Fairplay Cup 2023  
- for kids, teen, U17 og U20 - 

i samarbejde med MJVB, KFUM og  
Turneringen for hele klubbens ungdomshold  

 

Tak til vores sponsorer  

      

Indbydelse 
 

Fairplay Cup 2023 er et overnatningsstævne for hele klubben. Her skal 
KFUM Pokalen (lørdag) og titlen som Midtjysk Mester (søndag) uddeles i 
Kidsvolley og Teenvolley, og samtidig afholdes der en weekendturnering 
for U17 og U20 hold fra hele Danmark.  

 
Vi vil hermed invitere jer alle til en weekend i Randers med fokus på fællesskab, 
trivsel og fairplay.  

Weekenden står i børnenes og de unges tegn med forhåbentlig spændende 
kampe med hold fra hele landet.  

 

Hvornår: d. 1.-2. april 2023, med mulighed for overnatning fra fredag 

Hvor: Alle kampe foregår i 6 haller i Arena Randers 

Overnatning: Vestervangsskole Randers (1000 m fra Arena Randers) 

 

Tilmelding: www.fairplaycup.dk  

Pris:  

Holdgebyr:      325 kr. 

Overnatning fredag til søndag med fuld forplejning (pr. pers.) 450 kr. 

Overnatning lørdag til søndag med fuld forplejning (pr. pers.) 375 kr. 

Fuld forplejning uden overnatning og morgenmad (pr. pers.) 275 kr. 

Alle deltager får en GRATIS stævne t-shirt (størrelser opgives ved tilmelding) 
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Madplan: 

Lørdag morgen: (for dem der har bestilt) Lune rundstykker, rugbrød, havregryn, cornflakes, ost, 
pålæg, marmelade og pålægschokolade. Vand, saftevand, mælk, cacaomælk, kaffe og te 

Lørdag middag:  Sandwich 

Lørdag aften buffet:  

- Lasagne med kød, samt porre- og løgtærte (vegetar) 
- Kyllingelår med agurkesalat 
- Kyllingefilet i skiver med pesto 
- Kold kartoffelsalat 
- Flødebagte kartofler og blandet salat med pasta 
- Kyllingesalat med krølsalat, peberfrugter, bacon og soltørrede 

tomater 
- Brød 
- Dessert: ispind / isvaffel 
- Vand eller saftevand; Trænere / Leder: Et glas rødvin 

 
Søndag morgen: Lune rundstykker, rugbrød, havregryn, cornflakes, ost, pålæg, marmelade og 
pålægschokolade. Vand, saft/saftevand, mælk, kakaomælk, kaffe og te 

Søndag middag: Sandwich 
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Stævnet med de korte veje – der er ca. 1000 m fra Vestervangskolen til Arena 
Randers – også gode muligheder for offentlig transport. 

Parkering lørdag er bedst ved Vestervangskolen, søndag morgen inden turnering 
burde der være tilstrækkeligt antal P-pladser ved Arena Randers. 

 

Overnatning: 

Der er vågne nattevagter på skolen. Ellers gælder reglerne fra Randers Kommune og 
brandmyndighederne. 

Afrejse: 

Trænere og ledere er ansvarlig for at gældende reglement overholdes. Der skal være 
fejet og ryddet op inden man forlader klasseværelset søndag. Lokalerne afleveres i 
samme stand som de modtages. 

Inden afrejsen gennemgås klasseværelserne med en repræsentant for 
stævneledelse  
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Praktiske numre: Stævneledere 

 

Randers Politi, døgnvagt tlf. 87311448 Alarm Tlf. 112/114  

Lægevagten (skadestuen) Tlf. 70 11 31 31 

Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- 
og helligdage hele døgnet. Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer. 

Lægevagten i Randers 
Regionshospitalet Randers 

Skovlyvej 9, indgang  - gå til  
8930 Randers NØ 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa: 24 92 90 05 

 

Falko: 52 24 93 95 

 

Jim: 51 55 73 23 
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Ordensreglement 

Nedenstående ordensreglement bedes venligst informeres om til samtlige deltager på 
stævnet, således alle er indforstået med reglerne for ophold på skolen.  

Ordensreglement ved ophold på skolen Klasselokalet skal efterlades på samme måde som 
det er modtaget.  

Borde og stole skal sættes på plads.  

Affald skal smides i affaldskurvene.  

Der må ikke fjernes noget fra reoler eller andet materiale der måtte ligge fremme.  

Stole eller andre genstande fra klasseværelserne, må ikke forefindes på fællesarealerne.  

Klubberne der overnatter i klasselokalerne er erstatningspligtige hvis der bliver ødelagt 
inventar eller andet.  

Indtagelse af alkohol og rygning i klasselokalerne er strengt forbudt. 

Boldspil inden døre på skolen er ikke tilladt. Medfører bortvisning.  

Der er selvafrydning i kantinerne og affald af enhver art skal placeres i affaldskurvene.  

Møbler sættes på plads efter brug.  

Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til stævnekontoret.  

Vi ønsker alle et fantastisk stævne. 

Randers Volleyballklub 


