Invitation til kredsmatch 2013
For U11 – d. 1. – 3. november 2013
på Fyn i Strib Skolehallerne, Strib,
Middelfart
Program:
Fredag d. 1. november
Mødetid for de kredse der ankommer med tog – Middelfart Station kl.17.00.
Derfra vil der være fælles transport til social udendørs aktivitet. Ankommer man ikke
med tog men med bus/biler, er mødestedet Strib Skole, Røjle Mosevej 9, Strib, 5500
Middelfart.
Efter social aktivitet som varer ca. 1 ½ time er der fælles afgang til Strib Skole, hvor
alle vil blive indkvarteret.
Lørdag d.2. november
Kredsmatch - kampafvikling med start kl. 9.00
Søndag d.3. november
Kredsmatch – Træning/ - og spot på Badminton Elite fra DBF kl. 9.00 – 13.00

PRAKTISK INFORMATION:
• Tilmeldingsfrist Senest d. 8. oktober til Jørgen Færch - tilmelding via mail
mrfaerch@hotmail.com
• Spillested Strib Skolehaller, Røjlemosevej 9, Strib, 5500 Middelfart
• Overnatning Strib Skole, Røjelmosevej 9, Strib, 5500 Middelfart
• Spille – og træningsplan fremsendes snarest efter tilmeldingen.
• Holdstørrelse: 4 drenge+1.reserve - 3 piger+1.reserve i alt 9 pr. hold samt 2
ledere/trænere pr. hold
• Bustransport: Middelfart Station – Strib Skole fredag og Strib skole – Middelfart
station søndag
TILMELDING TIL TRANPORT SENDES SAMTIDIG MED
TILMEDING AF HOLD
• Budgetoverslag kr. 7.500 pr. kreds / - udregnet efter minimum 5 kredse –
indeholder:

o Halleje
o Overnatning på Strib Skole (i store klasselokaler)
o Bolde
o Medaljer
o Fuld forplejning lørdag og søndag incl. morgenmad, frokost, frugt,
aftensmad (sandwich fredag aften)
o Social aktivitet
o Bustransport om nødvendig
• Kredsen kan tilkøbe overnatning og forplejning til ekstra forældre/ledere for kr. 300
pr. person – tilmelding til dette skal foregå samtidig med holdets tilmelding.
Medbring sovepose/luftmadras/liggeunderlag til overnatning i klasseværelser på
skole.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til UEU formand Jørgen Færch (FYN) på mail
mrfaerch@hotmail.com eller mobil 30898067.
Vi glæder os til at se Jer til kredsmatch, som i år også alene er for U11 – i øjeblikket
arbejder vi ligeledes med et spændende og udfordrende program til søndagen.
Mange sportslige hilsner
UEU FYN
Jørgen Færch

