Søndersø Cup d. 09-10- 11 AUGUST 2019.
I lighed med de foregående år, deltager SUB Ullerslev med alle ungdomshold (årg. 07 og ældre)
ved Søndersø Cup (Super Brugs Cup) i perioden d.09-11. august 2019.
Erfaringsmæssigt passer stævnet niveaumæssigt særdeles godt til holdene fra SUB Ullerslev og vi
plejer derfor at have en rigtig god oplevelse, både sportsligt og socialt.
Forældrecamping: Der er mulighed for forældre camping ved Søndersø Cup. Camping er
beliggende umiddelbart op ad baner og børnenes overnatningssted.
Denne mulighed benyttes hvert år af en del af forældrene, der bruger dagen på at følge børnenes
kampe, samt til social hygge med de øvrige forældre om aftenen, hvor der hygges over grillmad
samt en øl og et godt glas vin.
Jeg opfordrer alle til at deltage i denne hyggelige tradition.
Tilmelding til forældrecamping sker individuelt på hbm@saknet.dk og koster kr 300,- for en
enhed (for hele weekenden). Beløbet indbetales direkte til stævneledelsen på konto 0914. 4362345405 med angivelse af Jeres navn, samt klubnavn (SUB Ullerslev).
Program:
Fredag:
15.00: Alle holdene kører samlet i bus fra Ullerslev Kulturcenter.
16.00: Indkvartering i skoler/hal umiddelbart ved banerne
17.15: Kampe og aftensmad
Lørdag aften: Sodavandsdiskotek
Lørdag:
Alle måltider og kampe
Søndag:
Morgenmad og frokost, kampe
Bemrk: Hjemtransport af spillerne søndag, sørger forældrene selv for.
Pris:

Holdgebyr: betales af SUB Ullerslev
Deltagergebyr: kr. 480,- pr spiller. SUB Ullerslev betaler kr. 130,- pr spiller.
Egenbetaling pr spiller kr. 350,- (beløb overføres på Mobilepay nr. 82141 eller
indsættes på konto nr. 5875 4390 148 149 (husk navn + hold) senest den 27 april
2019. Sedlen afleveres til træneren med T-shirt str.
Beløbet dækker bustransport fredag, overnatning, alle måltider fra og med aftensmad
fredag til og med frokost søndag, T-shirt samt deltagelse i stævnekampe.

For yderligere oplysning: kontakt ungdomsudvalget Maria Olsen i SUB Ullerslev, på tlf.
26139165 eller på mail olsen_maria@live.dk se mere på vores hjemmeside sub-ullerslev.dk

Tilmelding Søndersø Cup 2019:
Undertegnede ønsker hermed at tilmelde ________________________________(barnets navn + hold )
Bestilling af T-shirt str. (sæt kryds):

str 8-10 år: ……… str. 12-14 år:………. str. Str. S……….
Str M……………. str. L………..str XL…………

