28.-30. SEPTEMBER 2018

Ikast Volley Cup

Rækker:
U21 (98-99-00)
U18 (01-02)
U16 (03-04)
U14 (05-06)
Teen

Velkommen til Ikast Volley Cup 2018
Ikast KFUM indbyder hermed alle vores volley-venner til
ungdomstævne på Hyldgårdsskolen
Stævnet er for ungdomshold på ALLE niveauer. Vi garanterer alle hold mindst
6 kampe! Bespisning, overnatning og alle kampe foregår under samme tag på
Hyldgårdsskolen. Det er stævnet, hvor I kan være sammen hele klubben!

Præmier
Der er flotte
præmier fra
Mikasa til alle
rækkevindere.

Der spilles kampe fredag kl. 19.00-23.00, lørdag kl. 9.00-23.00 og søndag kl.
9.00-15.00.
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KONTAKTPERSONER

KONTAKTPERSONER

KONTAKTPERSONER

Betaling:
Anja Kjærsgaard
kjaersgaard@mvb.net
23 60 82 89

Turnering:
Jørgen Donslund
jd@mjvb.dk
61 67 68 20

Bespisning:
Charlotte Kreuzfeldt
40 60 94 31
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Deltager T-shirt
Alle deltagere får
en fed t-shirt.

IKAST VOLLEY CUP

28.-30. SEPTEMBER 2018

Mikasa Shop, Volleybiograf & Coaches
Lounge
Ikast Volley Cup er masser af kampe men der sker også meget andet.
Mellem kampene er der mulighed for at gå på
indkøb i Mikasa Shoppen i forhallen. Her kan der
købes alt det fedeste volleytøj.
På 1. sal mellem hallerne er der indrettet en lille “volley-biograf”, hvor spillerne kan se verdens bedste
spillere i aktion.

Online tilmelding på www.ikastvolley.dk
På www.ikastvolley.dk er der online tilmelding. Sidste mulighed for holdtilmelding er torsdag d. 20.
september.
Stævnepriser
Holdgebyr kr. 700 pr. Hold
Deltagerkort A: kr 300 pr. person (3 måltider lørdag, 2 måltider søndag)
Deltagerkort B: kr. 250 pr. Person (1 måltid lørdag, 2 måltider søndag)
Deltagerkort C: kr. 125 pr. Person (kun t-shirt, ingen mad eller overnatning) På www.ikastvolley.dk
kan man løbende følge tilmeldinger, praktisk info, stævneplaner, resultater og billeder.

! " 🏴 $ % & ' Indbydelse på engelsk, tysk og svensk kommer på www.ikastvolley.dk

IKAST SVØMMECENTER
Lørdag kl. 10.00-17.00 har alle deltagere mulighed for at tage et par timer i
Ikast Svømmecenter.
Her er der sportsbassin, vandland, boblebad, koldtvandskar, klatrevæg,
rutsjebane, dampbad og sauna.
Er der brug for at slappe af i spabad mellem kampene eller give den gas i
rutsjebanen - så er Ikast Svømmecenter stedet!
Entréen i Ikast Svømmecenter er betalt for alle deltagere i Ikast Volley Cup.
Adresse: Frisenborgparken 24, 7430 Ikast.
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