Vamdrup IF har endnu engang tilmeldt hele ungdomsafdelingen til Søndersø Cup.
Vi håber på at vi i år kan komme til at sætte rekord på antallet af deltagere.
Tidspunkt:
Stævnet afholdes i weekenden d. 10 - 12 august.
Der vil i uge 31 komme mere info. ang. afgangstid - hjemkomst - og hvad man skal medbringe.
Prisen:
Prisen er 400 kroner. For dette beløb får alle min. 5 kampe, overnatning i hal / klasselokaler i
Søndersø, en T-shirt samt buskørsel til Søndersø.

I år skal man selv sørge for hjemtransport – dette gøres i sammenarbejde med
træneren:
Prisen inkluder morgenmad og frokost lørdag og søndag samt aftensmad lørdag. I skal derfor selv
medbringe aftensmad fredag aften.
Forventninger til spillerne:
Vi forventer at alle deltager i hele turen. Det betyder at man selvfølgelig deltager i busturen
derover, overnatter sammen med sit hold i det anviste lokale samt at vi er med til at bakke op
omkring hinanden når vi ikke spiller kampe selv. Derudover forventer vi selvfølgelig at
anvisningerne fra trænere og ledere følges.
Tilmelding:
Tilmeldingen foregår igen i år via vores betalingsmodul på vores hjemmeside www.viffodbold.dk.
Her logger man ind med samme bruger som der er betalt kontingent med, og vil så kunne gå
under EVENT og tilmelde sig til Søndersø Cup 2018. Betaling foretages ved tilmelding. I tilfælde af
for få eller for mange tilmelding, tilbageføres beløbet til Jeres dankort når vi har gjort
tilmeldingerne op.
Vi gør opmærksom på at træneren IKKE kan hjælpe med tilmeldingerne. Tilmeldinger SKAL gå via
hjemmesiden.
Hvis man alligevel tilmelder sig gennem træneren så kommer man bagerst i køen for pladser.
Campingplads:
Der er mulighed for at bestille campingplads til campingvogn eller telt. Vi bestiller herefter
pladserne samlet i Søndersø. Prisen er 350 kroner og er for overnatning fredag-søndag inklusiv el.
Tilmeldingsfristen er den. 29. april.
Skulle der være ledige pladser på enkelte hold, sættes disse til salg efterfølgende.
Skulle I have spørgsmål til turen er i velkommen til at kontakte mig. Henning Larsen 26843817

