INDBYDELSE TIL LANDSSTÆVNE 2017
Landsstævnet i floorball afvikles i weekenden d. 31. marts – 2. april 2017
i et samarbejde mellem Frederikshavn Blackhawks & Floorball Danmark.
Landsstævnet 2017 har base i Arena Nord, Frederikshavn.
Rækker og inddeling:
Holdene vil blive opdelt i A – B og evt. C grupper. Opdelingen vil blive foretaget af Floorball Danmark.
Der kan tilmeldes hold i følgende aldersgrupper:
Minifloorball,3-mands U5 drenge
Minifloorball, 3-mands U5 piger
Minifloorball, 3-mands U7 drenge
Minifloorball, 3-mands U7 piger
Minifloorball, 3-mands U9 drenge
Minifloorball, 3-mands U9 piger
Minifloorball, 3-mands U11 drenge
Minifloorball, 3-mands U11 piger
Kleinfeld
Kleinfeld
Kleinfeld
Kleinfeld
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor
Stor

U13
U13
U15
U15

bane
bane
bane
bane
bane
bane

drenge
piger
drenge
piger

(2011 og 2012)
(2011 og 2012)
(2009 og 2010)
(2009 og 2010)
(2007 og 2008)
(2007 og 2008)
(2005 og 2006)
(2005 og 2006)

(2003 og 2004)
(2003 og 2004)
(2001 og 2002)
(2001 og 2002)

U11 drenge
(2005 og 2006)
U13 drenge
(2003 og 2004)
U13 piger
(2003 og 2004)
U15 drenge
(2001 og 2002)
U17 drenge
(1999 og 2000)
U15/17 piger (2001,2002 og 1999,2000)

Såfremt der ikke er tilmeldte hold nok til at åbne en række, vil de tilmeldte blive kontaktet.
I forbindelse med det officielle landsstævne vil der ligeledes blive afholdt officielt dansk mesterskab i
freestyle (zorro-teknik) samt speed-shooting for juniorer.
Turneringsprogram og -regler samt praktiske oplysninger vil blive fremsendt med elektronisk post
senest 14 dage før stævnet.
Overnatning og bespisning:
Vi kan tilbyde jer overnatning på skoler få minutters gang fra Arena Nord. Bespisningen vil være
centralt i forhold til overnatning og spillesteder.
Priser pr. person for deltagelse i stævnet er:
A – kr. 625,- og includerer deltagelse, overnatning og spisning.
B – kr. 575,- og includerer deltagelse, spisning for leder/spiller
C – kr. 425,- og includerer spisning og overnatning for forældre/søskende
D – kr. 375,- og includerer deltagelse uden mad og overnatning.
Vedr. pakke C kan vi tilbyde, at forældre og søskende kan bo på samme skole som spillere og ledere.

INDBYDELSE TIL LANDSSTÆVNE 2017
Overnatning og bespisning fortsat:
Lørdag:
Morgenmad, frokost og aftensmad
Søndag:
Morgenmad og frokost.
Til morgenmaden er mælk, juice, kaffe & the inkl. i prisen. Til øvrige måltider vil der være drikkevarer.
Tilmelding/holdgebyr:
Udover deltagergebyret tilkommer der holdgebyr på kr. 650,- dog kun kr. 350,- pr. hold for Mini- og
Kleinfeld.
Tilmelding samt betaling skal være os i hænde senest den 15. februar 2017.
Tilmeldingen skal ske på: www.cumap.dk/cup/landsstvne_2017_frederikshavn6175.htm
Betalingen foretages ved overførsel til vor konto i Arbejdernes Landsbank: reg. nr.
5349 konto nr. 0317956. (Husk at påføre Klubnavn samt holdnr./navn ved betalingen).
Holdseddel kan udfærdiges samme sted.
Husk at bestille Unihoc-t-shirts til alle spillere og ledere. Husk størrelse.
Deltagergebyrerne går til:
Generelle turneringsudgifter: Fx bolde, medaljer, pokaler, mv.
Forplejning til deltagere og frivillige.
Gebyr til Frederikshavn Kommune pr. overnattende deltager pr. nat.
Unihoc landsstævne T-shirt til alle i gruppe A,B og C
Tilmeldingsfrist:
Af hensyn til booking af skoler og haller er det vigtigt at anførte tilmeldingsdato overholdes.
Ved tilmelding efter 15. februar 2017 kan vi desværre ikke garantere deltagelse.
Der vil være mulighed for indkvartering fra fredag den 31. marts kl. 18.00 samt
overnatningsmuligheder for forældre og pårørende. Af planlægningsmæssige hensyn bedes dette
oplyst ved tilmeldingen.
Informationskontoret i Arena Nord vil være åbent fra fredag kl. 15.00.
Yderligere information:
For yderligere oplysninger kontakt: Thorkild Christoffersen mobil: 6022 0479. Mail: t-d-c@tdcadsl.dk.
I kan også finde os på Facebook, Landsstævne 2017

Vi glæder os til at se jer til Landsstævnet 2017.

Frederikshavn Blackhawks Floorball Club

