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21. - 22. oktober 2016

Tour Holland 



Holland

Turneringsinformation

• Minimum 5 kampe pr. hold.
• Fri udskiftning i alle rækker.
•  Aldersdispensationer: I alle rækker må benyttes 2 spillere født den/ 

efter 1. juli året før. Herudover kan turneringsledelsen give fornødne 
dispensationer – fremsend navne og fødselsdatoer senest 6 uger før 
turneringsstart.

•  Før turneringens start skal holdlederen udfylde og aflevere et holdkort 
med spillernes navn, trøjenummer og fødselsdata. Spillerne skal kunne 
identificere sig

Dommere
I forbindelse med afslutningsturene benytter vi uddannede hollandske og 
danske fodbolddommere. 

Sportsprogram
Fodboldprogrammet sammensættes således, at der også er afsat tid til 
afslapning og udflugtsture, ligesom I kan benytte indkvarteringens mange 
aktivitetsmuligheder. Kontakt os, hvis I har specielle ønsker med hensyn 
til fodboldprogrammet. Euro-Sportrings turneringer er altid godkendt af 
det pågældende lands fodboldforbund. Derfor kan kun klubber, der er 
medlem af et nationalt fodboldforbund, f.eks. DBU, som igen er godkendt 
af FIFA, deltage.

Sportsanlæg
I spiller på banerne tilhørende klubben vv SVI i Zwolle på 
sportsanlægget ‘De Siggels’, som ligger ca. 17 km fra 
‘Summercamp Heino’. Her er 3 fine græsbaner, 2 
kunstgræsbaner (støvler med jernknopper er ikke tilladte) 
og et moderne klubhus med en rummelig kantine og 
adskillige omklædningsrum. Centrum af Zwolle ligger ca. 2 
km. derfra.

Række Født den/Efter  Spilletid Spillere pr. hold

U15 drenge 2002  2x15’ 11

U14 drenge 2003  2x15’ 11

U13 drenge 2004  2x15’ 8

G15 piger 2002  2x15’ 8

G13 piger 2004  2x15’ 8



Den perfekte afslutning
For en afslutningstur i udlandet, men ikke så langt væk hjemmefra, er 
dette det perfekte sted for JERES hold! Ønsker I en afslutningstur, hvor I 
ikke skal rejse så langt, så passer Tour Holland perfekt ind i planerne. 
Ikke kun fordi rejsetiden er kortere, og turen derfor billigere, men også 
fordi Danmark og Holland deler lidenskaben for fodbold. Ligesom i 
Danmark er fodbolden sport nr. 1, og det betyder: dejlige græsbaner 
beliggende på gode sportsanlæg. Deltagerne bor på den bedste 
ungdomsindkvartering i Holland, ’Summercamp Heino’, som har mange 
faciliteter og aktivitetsmuligheder for deltagerne, så I kommer ikke til at 
kede jer.

Udover sportsprogrammet er her masser af muligheder for udflugter og 
aktiviteter. Hvad med at se en kamp i den bedste liga i Holland, Ajax 
Amsterdam f.eks.? En anden mulighed er et besøg og rundtur på 
Amsterdam Arena, hjemmebane for Ajax. Spænding og sjov finder I i én 
af de mange forlystelsesparker, som f.eks. ‘Walibi World’ og 
‘Hellendoorn’. Så her er alle muligheder for gode oplevelser! Der er 
mange gode grunde til, at turneringer arrangeret af Euro-Sportring i 
dette område hvert år er meget populære!

Turneringens organisation
Igennem mere end 50 år har Euro-Sportring tilbudt mange 
fodboldturneringer over hele Holland. I løbet af årene har tusindvis af hold 
nydt en dejlig (international) sportsrejse. Det er ikke alle lande i Europa, 
der har ferie i uge 42, så i denne uge er der flest danske hold, der rejser. I 
Holland er fodboldturneringerne kendetegnet ved dejlige, grønne 
græsbaner og kunstgræsbaner, fine sportsanlæg og mange forskellige 
slags gode indkvarteringsmuligheder. Vore turneringsarrangører har stor 
erfaring, og da de selv er kraftigt involveret i fodbolden lokalt, er de 
meget entusiastiske – de ved, hvad det drejer sig om, når fodboldklubber 
er på tur. I Holland kan I være helt sikre på, at der bliver taget hånd om det 
hele! Følg med under turneringen på www.tourholland.nl – her lægges 
puljeinddeling og kampprogram ind, når det er klart. 

Turen kan udvides til 4 overnatninger, så I f.eks. kan besøge en 
forlystelsespark eller tage en tur til Amsterdam om torsdagen. Hvis I 
ikke fylder en bus selv, afhænger dette af muligheden for at finde en 
anden gruppe, der vil det samme. Priser på forespørgsel

Program – Tour Holland 
Onsdag den 19. 
oktober:

Afrejse Danmark og ankomst til Summercamp 
Heino (4 overnatninger).

Torsdag den 20. 
oktober:

Afrejse Danmark og ankomst til Summercamp 
Heino (3 overnatninger). 
Check-in, information og aftensmad. 
Lederreception i ‘Piratenbar’ på 
Summercamp’en.

Fredag den 21. 
oktober:

Sportsprogram. 
Frit program eller kamp i ‘Eredivisie’ (afhængig 
af kampprogram)

Lørdag den 22. 
oktober:

Sportsprogram - kvalifikationskampe. 
Finaler efterfulgt af præmieoverrækkelse. 
Frit program eller kamp i ‘Eredivisie’ (afhængig 
af kampprogram)

Søndag den 23. 
oktober:

Hjemrejse, hjemkomst om aftenen.

Amsterdam (ca. 125 km fra Heino)
Amsterdam er Hollands farverige hovedstad. En kosmopolitisk by, hvor I 
ikke kommer til at kede jer. De historiske kanaler, de smukke (og ofte 
ældgamle) bygninger, de mange museer, indkøbsgader og gyder, 
massevis af markeder, det spændende natteliv: Amsterdam er simpelthen 
fascinerende! 

Kanal-rundfart
En bådtur på Amsterdams kanaler er den ideelle måde at opleve byens 
sande ansigt. Mens I glider under de karakteristiske broer, ser I byens 
mange højdepunkter. Der er mange muligheder, lige fra ture hver timetil 
specielle ture om aftenen. Afgang nær Central Stationen. Flest afgange 
mellem kl. 9.00 og kl. 21.00.

Topfodbold
For den ægte fodboldfan bliver afslutningsturen uforglemmelig med 
muligheden for at se en topkamp (med forbehold, da kampprogram først 
kendes senere) i f.eks. Champions League, Europa League eller 
Æresdivisionen i Holland. Kontakt os, hvis I ønsker at krydre jeres 
afslutningstur med at se en topfodboldkamp. Billetpriser forventes at 
ligge på 200-500 DKK pr. billet - alt afhængig af kamp.

Besøg Amsterdam Arena – hjemmebane for AFC Ajax.
Træd i fodsporene på Nicolai Boilesen, Christian Poulsen, Lucas 
Andersen, Viktor Fischer og Lasse Schöne og besøg Amsterdam Arena 
– hjemmebane for AFC Ajax. Tag med på en times guided Stadion Tour, 
hvor de entusiastiske guider vil fortælle jer alt omkring stadion og 
klubbens fodboldlegender. Tour’en sparkes bogstaveligt i gang med en 
ArenA-film. Derefter kan I opleve stadions spillertunnel, hvor I kan høre 
brølet fra Ajax’ tilskuere… Rør ved græsset og se også Ajax’ presselokale. 
Ved at downloade den interaktive Tour-App, vil den fantastiske Ajax 
historie blive levende på jeres smartphones.

AFC Ajax
AFC Ajax, som blev stiftet i 
1900, er en af de berømteste 
fodboldklubber iverden. Ajax 
er en klub med en lang 
historie. Det hele startede med nogle gode venner, som mødtes i deres 
fritid. På et århundrede er klubben vokset fra denne vennekreds til en 
verdensberømt klub, kendt for flot og attraktiv fodbold.

Heino Summercamp

Sportsted

Vandrerhjem

Hotel



Udtalelser fra deltagere
”Super god oplevelse på banerne og om aftenen i 
lejren. Vi vandt ikke så meget, men havde gode 
fodbold oplevelser med hjem alligevel. Super 
oplevelse både fodboldmæssigt og socialt, vi vil 
gerne komme igen.”

Kirsten Hald Nielsen, Fåborg BK & IF

“Vi skulle primært til Zwolle for at ryste truppen 
sammen, og det var stævnet perfekt til. God 
balance mellem mængden af kampe, og tid til at 
nyde Summercampens fantastiske faciliteter.”

Esben Olsen, Boldklubben Skjold

Mere information: www.euro-sportring.com / www.afslutningsture.dk
info@euo-sportring.dk

Highlights   
 

•  God kombination af fodbold og sjove 
fritidsaktiviteter

•  Summercamp Heino - fantastiske 
faciliteter

•  Udflugtsmulighed til Amsterdam, Ajax 
og Amsterdam Arena


