Juletur – Roskilde Håndbold
Efteråret er over os, og det betyder, at vi begynder at se frem imod årets JULETUR. Roskilde Håndbold er glade for
igen at kunne invitere alle ungdomsspillere med på Juletur 2017. Turen går i år til Midtjysk Julecup i Ikast, hvor
Ikast/Bording KFUM for 45. gang arrangerer Midtjysk Julecup.
Stævnet har hvert år deltagelse af mellem 1500 og 2000 spillere fra flere nationer. De små årgange spiller mange af
kampene i Sportscenter Herning, hvor der er hele 5 baner under samme tag, samt svømmehal tæt på. I kan læse mere på www.julecup.dk
Vi deltager selvfølgelig med hele ungdomsafdelingen, og det vil altså sige lige fra U10 piger og drenge op til U18.

Afrejse: Onsdag d. 27. december kl. 13. (nogle hold spiller allerede om aftenen)
Hjemkomst: Lørdag d. 30. december om aftenen
Transporten foregår med bus Roskilde – Ikast T/R og det er som sædvanlig Kagan’s Turist, der fragter os sikkert frem
og tilbage.
Takket være tilskud fra vores TimeOut bod Roskilde Festival 2017, kan vi igen i år yde et tilskud på kr. 200 pr. deltager, og det betyder, at den samlede betaling er

Betalingen dækker stævnegebyr, transport Roskilde – Bjerringbro T/R, overnatning på skole, bustransport
under stævnet, 9 måltider; Morgenmad & frokost (udleveres i den hal man spiller) d. 28., 29. & 30. december samt
aftensmad d. 27., 28., 29., og sidst men ikke mindst, nogle uforglemmelige oplevelser med alle de andre herlige deltagere fra Roskilde Håndbold.

Tilmelding: skal ske til din træner senest fredag d. 27. oktober 2017.
BETALING af deltagergebyret på kr. 1050 skal være foretaget senest torsdag d. 2. november 2017, og denne
frist SKAL overholdes. Såfremt der betales senere end denne dato, bortfalder tilskuddet på kr. 200 og prisen bliver
således kr. 1250 kr.
Deltagergebyret kan i år kun indbetales på Roskilde Håndbolds hjemmeside – www.roskildehaandbold.dk
Klik på ”Indmeld/kontingent” og vælg menuen: ”Håndboldture/arrangementer” klik så på ”Juletur 2017” Herefter
logges ind med dit/jeres brugernavn og password (samme som for kontingentbetaling) og følg vejledningen. Har
man glemt sit password bedes der om nyt password via SMS. Tilmelding til turen kan kun foretages, når kontingentet
er betalt.
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at tilmeldingen er bindende, og at deltagergebyr ikke refunderes i tilfælde af afbud. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at betaling udelukkende kan ske på ovennævnte måde.

Med sportslige hilsner
Katrine Ohlendorff & Henrik Hansen

