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Indbyder til

Program for dagen:
9.30
10.00
10.15
11.55
12.40
14.20

-

10.00
10.15
11.55
12.40
14.20

Onsdag den 14. april 2021
Ankomst, omklædning og morgenkaffe
Fælles velkomst
Indledende kampe spilles
Fællesspisning
Placeringskampe og finaler
Præmieoverrækkelse og tak for i dag!
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Info
Indledning
Kom med til årets volleyturnering i Vejle.
Efter en pause sidste år pga. Corona,
forsøger vi nu igen at samle deltagere
fra hele landet, for at afgøre hvem der
har det bedste volleyhold.
Turneringen har løbet af stablen siden
1997 og er derfor en tradition vi synes
der skal holdes fast i.
Vi glæder os til at se jer alle igen her i
Vejle.
Pris
Prisen for deltagelse er 185 kr. pr.
person. Prisen inkluderer morgenkaffe
(kaffe/rundstykker) & frokost.
Drikkevarer kan købes.
Holdet må gerne medbringe heppere
(til samme pris).
Tilmelding og betaling:
senest den 31. marts 2021
Tilmelding på mail: kent@iidvejle.dk
Husk at angive:
1. Holdnavn
2. Antal deltagere
3. Kontaktoplysninger
Betaling:
Reg. nr. 9560 konto nr. 0002260867
Husk at angive:
”DM volley” og forening, bynavn
Vi har ikke ”EAN”

Parkering:
Kør forbi DGI-huset og Sundhedshuset,
drej til venstre til ”Messe, indgang vest”.
Se medsendte kørselsvejledning.
Hold
Et hold må max. bestå af 9 personer (6
spillere samt 3 udskiftere).
Instruktør/personale kan deltage med
max. 1 person på banen ad gangen.
Turneringsafvikling
I år afvikles turneringen på følgende
måde:
Vi deler holdene ind i to puljer med hver
5 hold. Alle holdene i hver pulje, møder
hinanden. Når puljerne er afgjort, mødes
vinderne af hver pulje hinanden i en
finale, mens to’erne i hver pulje mødes i
en bronzekamp.
Det betyder at alle får 4 kampe, mens
medaljekandidaterne får 5.

Præmier
Der vil være en vandrepokal til det
vindende hold samt guld-, sølv- og
bronze-medaljer.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse
med arrangementet kan rettes til Kent på
tlf.: 7572 0511/2045 0511
eller på mail: kent@iidvejle.dk

Vi vil bede vinderne af sidste års turnering om, at sørge
for indgravering af navn og årstal i pokalen og medbringe
den på dagen.
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