Kære deltagere til Pokalfestivalen















Der er 106 hold tilmeldt.
Kampene starter kl. 11.00 lørdag, men vi vil gerne bede jer møde ind kl. 10.45 i de haller hvor I skal
spille. Her afholdes et kort trænermøde inden kampene sættes i gang
På Rosengårdskolen spiller: Level 1, level 2, level 3åben
På Hjalleseskolen spiller: Level 3
I Marienlystcentret spiller: Level 4, og teen
I Odense Beach-center spiller: U16-U18 beach
Efter kampene skal man bade i den hal hvor man spiller, da der ikke er plads til at bade på skolerne
Alle hold spiser aftensmad på den skole, hvor de overnatter
Stævneplanen kan I finde på kidsvolley.net under stævneplaner + vores Facebook side
https://www.facebook.com/pokalfestival/?fref=ts
Tjek venligst igennem og send en mail til rfe@volleyball.dk hvis I skulle finde en fejl. Så kan vi nå at
ændre i planen 
Der kåres en Pokalfighter i hver række. Skal skrives på kampskemaerne efter hver endt kamp. Man skal
stemme på en spiller fra modstanderholdet.
Husk at medbringe bolde
Ved ankomsten vil I modtage en kuvert med de sidste ny informationer
Overnatningsskoler er Hjalleseskolen og Rosengårdskolen. Overnatningsplan lægges på kidsvolley.net
onsdag d. 17. jan.

Marienlystcentret
Windelsvej 138
5000 Odense C

Odense Beachvolley
Klokkestøbervej 3
5230 Odense M

Rosengårdskolen
Stærmosegårdsvej 51
5230 Odense M

Hjalleseskolen
Solbærvej 5
5260 Odense S

Lørdag d. 20. januar.
Kl. 10.45 Trænermøde i hallerne
Kl. 11.00 Stævnet starter
Kl. 12.00-14.00 Frokost
Kl. 17.00-19.00 Aftensmad
Kl. 20.00 Hyggemøde med kort evaluering af dagen. Der serveres ost og rødvin på skolerne
Søndag d. 21. januar
Kl. 6.30 Mulighed for morgenmad på Hjalleseskolen og Rosengårdskolen
Kl. ca. 8.00 Transport fra skolerne (Husk oprydning i overnatningslokalerne)
Kl. 9.00 Kampene starter i hallerne + Beach-hallen
Kl. 11.00-13.00 Frokost
Kl. 12.00 Finaler
KL. 13.15 Præmieoverrækkelse. Afsluttes i den hal hvor man spiller. Derefter farvel og tak for denne gang
Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen DHV, Fortuna Odense, Marienlyst, Odense Beachvolley Klub og Volleyball Danmark
I kan altid ringe til Randi 29 29 58 71, hvis I har brug for mere info.

