Dagsorden
Spaniens tur
1. Afgang :
• Lørdag den 11. oktober om formiddagen.
2. Hjemkomst :
• Lørdag den 18. oktober om aftenen.
3. Deltagere
• 14 Spillere
• 2 Ledere
4. Transport :
• Vi kører i bus. (sammen med B 1921)
• Transporttid. Ca 30 timer
5. Mad i bussen på udturen :
• Julie – Pølsehorn
• Fie – Sandwich
• Jessica – Sandwich
• Maria – Pizzasnegle
• Frederikke – Frugt
• ?? - 2 rugbrød i skiver
• ?? - Postej, spegepølse o.s.v.
• ?? - Paptallerkner, plastknive, servietter, plastglas
• Pernille – Boller
• Stine – Grovboller
• Martin – Smør, pålæg, agurk, chokolade, mælk og juice
• Damsgaard – Kage
6. Mad i bussen på hjemturen
• Lederne sørger for den meste forplejning, men den enkelte spiller skal selv købe
aftensmaden fredag.
7. Hotel :
• La Palmera, Llorat del Mar http://www.hotels4u.com/La-PalmeraHotel/Spain/Costa-Brava-(Gerona)/Lloret-De-Mar/hotel/6899.aspx
• Pigerne laver selv værelsesfordelingen hvis det er muligt.
• Der er fuld forplejning fra søndag aften til fredag morgen.
8. Stævne :
• Vi skal spille 4 kampe. Der er pt. Tilmeldt 25 hold. 22 danske og 3 svenske. Normalt
spilles der alle mod alle i 5 holds puljer, og der spilles IKKE slutspil.
9. Udflugt :
• Der planlægges en tur til Barcelona, hvor vi bl.a skal se Camp Nou.
10. Lommepenge :
• Bankordning.
• Kuvert med navn og beløb kan afleveres til Helle ved afgang. Vi lejer en box
på hotellet, hvor penge, pas og sygesikringsbeviser vil blive deponeret.
11. Udgang på egen hånd :
• Mindst 4 skal følges ad. Ændringen fra 3 til 4 begrundes med, hvis der sker noget og
gruppen skal deles, så er ingen overladt til sig selv.
• Inden man forlader hotellet, fortæller man lige Helle eller Martin hvem der går, og
forventet hjemkomst, og hvor man går henad.
• Senest hjemkomst til hotel om aftenen er kl. 22.00

• Kl. 24.00 skal man befinde sig på eget værelse.
12. Alkohol :
• For spillerne er der totalt alkoholsforbud på hele turen
• Lederne må gerne drikke et glas rødvin.
13. Konsekvenser for overskridning af regler:
• Kontakt til forældre.
• Lederne træffer andre ”straffe”
14. Spillertøj/træningstøj
• Nike sweetshirt sponseres af 2 forældre
• Vi mangler et nyt sæt spillertøj (ca. 6.000,- + moms)
• Træningsbukser ( ca. 5.000,- + moms)

Martin, Tlf. 60 46 00 84, E-mail: martindahlin@ofir.dk
Helle, Tlf. 30 68 25 10, E-mail: helle.dams@hotmail.com
Jesper Tlf. 23 37 91 63, E-mail: damsgaard@frederiksen.mail.dk

