Landsstævne
2019
Fra den 5. april – 7. april
Hej alle.
Så er det landsstævne tid igen 
Landsstævnet er sæsonens højdepunkt inden for alt floorball i Danmark, hvor tæt ved 1500 ungdomsspillere i alle årgange mødes
og spiller en masse kampe mod hinanden.
Igen i år finder stævnet sted i Arena Nord i Frederikshavn, samt i forskellige haller i nærheden
Som sidste år har vi besluttet at overnatte og spise morgenmad/aftensmad hjemme i Strandby. Vi har lånt SFO’en, hvor vi har base
mht. overnatning og forplejning.
Der skal lige siges, at der ikke tilbydes frokost hjemme i Strandby, så I kommer ikke til at skulle køre frem og tilbage mere end højst
nødvendigt. Frokosten lørdag og søndag er på eget ansvar, men det går nok også. Hvordan vi lige håndterer kørsel frem og tilbage
for de enkelte hold, må vi lige snakke om, når vi kommer tættere på. Det finder vi ud af, hvis det går som det plejer 
Lørdag aften afholder klubben et socialt arrangement i SFO’en, hvor alle forældre, søskende og andre pårørende er meget
velkommen til at besøge os og få en sodavand, kaffe og et lille stykke kage, samt se hvordan vi bor  - flere detaljer om dette
kommer senere 
Et landsstævne koster mange penge at deltage i, men på baggrund af et stort tilskud fra SEIF’s venner, og at vores egen klubkasse
yder et stort tilskud, kan vi på den måde holde deltagergebyret nede på det absolutte minimum for den enkelte spiller.
Her skal der endnu engang lyde en stor tak til SEIF´s venner, som virkelig gør en forskel, så vi vil gerne fra klubben side opfordre alle
til at blive medlem (hvis man ikke allerede er det), det koster årligt 100 kr. i medlemsgebyr og disse penge vil Jeres børn få tilbage
igen mange gange. Mere information om SEIF´s venner og hvordan I kan støtte dette super gode formål, kan I finde på dette link.
https://www.facebook.com/seifvenner/?fref=nf
Specielt for U5/U7 spillere – hvis nogle af disse spillere vælger at overnatte, anbefaler vi at en af forældrene gør det samme, eller
som minimum laver aftaler med andre forældre, der vælger at overnatte. Disse årgange kræver ekstra opmærksomhed, og det vil
blive for stor en mundfuld for trænerne på de enkelte hold alene, at holde styr på alle disse spillerne 
For yderligere oplysninger henvises der til
https://www.procup.se/cup/32528.htm?fbclid=IwAR1ojIuWmTjeBByzHXzMWWio3K2kDkSL9HvzoX3IX2rnXXOX-wBq2OHQb-c
eller Facebook gruppen https://www.facebook.com/Landsstævne-2019-Frederikshavn-35821003437818/

Sidste tilmelding fredag den 15 februar.
For at kunne checke om tilmelding / betaling stemmer overens SKAL selve tilmeldingssedlen afleveres til enten
Kim Frillerhøj på Munkevej 24b i Strandby eller på mail storey@live.dk eller på MMS på 22 12 24 02 eller
Jonas Sørensen på Nørgårdsvej 7 i Strandby eller på mail js@kmautomatik eller MMS på 26 81 84 79
Pengene SKAL betales via bankoverførsel til konto nr. 9009 458 06 43634 eller mobilepay på 99629

HUSK AT DER SKAL SKRIVE NAVN/HOLD I ”BESKED TIL
MODTAGER”

Tilmeldingsseddel landsstævne 2019
Jeg vil gerne deltage i landsstævnet:

Sæt kryds/antal

Overnatning – spisning – deltagelse i kampe:
(Aftensmad lørdag + morgenmad lørdag og søndag)

Pris: 575,-

_________

Spisning – deltagelse i kampe:
(Aftensmad lørdag + morgenmad lørdag og søndag)

Pris: 550,-

_________

Deltagelse i kampe (ingen overnatning eller spisning):

Pris: 450,-

_________

Overnatning – spisning (U5/U7forældre/søskende):
(Aftensmad lørdag + morgenmad lørdag og søndag)

Pris: 225,-

_________

Pizza – Fredag aften

Pris: 60,-

_________

AL FROKOST SØRGER MAN SELV FOR.

Navn:___________________________________________________

Hold:__________

Tlf.:________________________ Mobil: _______________________

Bemærkninger:___________________________________________________

