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Så er nedtæ
ællingen beegyndt til To
our de Hollaand 2016. Ommersysse
O
el IF deltageer med 3 ho
old, U14
drenge & U14
U piger, samt
s
U 15 drenge,
d
sam
mt 7 – 8 træn
nere/lederee.
Vi mødes ved
v Gjerlev Stadion torrsdag d. 20//10 kl 5:00, bussen kørrer 5.30. Vi ankommerr igen
søndag den 23 oktobeer samme sted ca kl 21
1. Alle fra OIF indkvarteeres i summ
mercamp He
eino i en
hytte med soverum og opholdsru
um. Her er der
d ifølge vores oplysn
ninger masser af muligh
heder for
aktiviteter udover fod
dboldkampeene, som staarter fredagg.
Lørdag blivver forhåbentlig en spæ
ændende daag, udover fodboldkam
f
mpe, har vi vvalgt at alle fra OIF
kommer påå stadion ogg ser en kam
mp i den ho
ollandske Æresdivision PSV Eindho
oven‐Spartaa
Rotterdam
m. Vi bliver hentet
h
og kø
ørt tilbage i bus. Vigtigtt at få en vaarm trøje/jaakke med hertil da
kampen starter kl 20.4
45 lørdag aften. Betaling herfor er indeholdt i det indbeetalte beløb, bla. på
grund af dee mange akktiviteter isæ
ær her i 201
16 for at tjene ekstra til turen, sam
mt tilskud fra
moderklub
bberne og sttøtteforeningerne.
‐‐‐‐‐ HUSKEESEDDEL‐‐‐‐‐‐
 Pass og Sygesikkringsbevis blåt
b
 Maadpakke til torsdag,
t
van
nd mv . ( I Bussen
B
)
 Sovvepose ellerr dyne/Pudee/lagen
 Fod
dboldtøj (Fo
odboldstøvler & benskiinner, hand
dsker etc.)
 Toiletsager(Tandbørste, tandpasta
t
etc.)
h der er noget
n
vi skall være opmærksom på)
 Meedicin, (vi vil gerne havee besked, hvis
 Hån
ndklæder
 Svø
ømmetøj
 Skifftetøj
 Træ
æningsdragtt. (Til mellem
m kampenee)
 Varrmt tøj/jakkke evt. regnjjakke – tjekk vejrudsigte
en
 Lom
mmepenge – bemærk at
a det er haalvpension så
s middagsm
mad skal vi selv finde, samt
s
mad
på hjemturen
Vi indsamler pas ved bussen
b
og vil
v opbevaree dem. I forb
bindelse meed kampenee vil penge og evt.
telefoner blive
b
indsam
mlet i en tasske af træneer/holdlede
er. Vi vil und
derstrege, at det er på eget
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ansvar at medbringe
m
t
telefoner
m En opforrdring er at Ipads mv. bliver
mv.
b
hjemm
me og overvvej om det
er godt at medbringe den nyestee telefon på turen.
Lommepen
nge bør være i euro, daa det er valu
utaen i Hollland. Forslag 70‐75 eu
uro.(500 kr)
Øvrige vigttige informaationer omkkring mad, medicin,
m
allergier mv. vil
v vi gerne have at vide inden
afgang, så alle får en god
g tur.
o til en god
d tur. Ved Spørgsmål Kontaktes:
K
Henrik
H
Chrisstiansen: 23
3209704 elle
er Jes
Vi glæder os
Mågård 29
9247780

Med venligg hilsen
Henrik og Jes
J

