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Så nærmerr efterårsferien og tureen til Costa Brava Cup 2018.
2
Omm
mersyssel IF deltager med
m 3 hold,
U16 drenge & U16 pigger, samt U 17 drenge,, samt 8 træ
ænere/ledere, i alt 45 p
personer se
ender vi
afsted !.
Vi mødes ved
v Gjerlev Stadion lørrdag d. 13/1
10 2018 kl 8:30,
8
bussen
n kører kl 9
9. Vi ankomm
mer igen
lørdag den
n 20 oktober samme sted ca kl 19, (sidste år var
v vi hjemm
me tidligeree – vi sender info når
vi kender tidspunktet‐
t
‐ sidste år var
v det kl 14
4). Alle fra OIF
O indkvartteres på hottel. Spillere på 3‐4
sengs væreelser, træneere‐ ledere fordeler spillerne. Vi ankommer søndag
s
eftermiddag ogg spiser
aftensmad
d. Der er bettalt for 3 mååltider om dagen
d
startende søndaag aften til ffredag midd
dag uden
drikkevareer. Det er fraa euro‐sporrting oplyst at en sodavvand kosterr ca. 2 euro til maden. Mad
M er
herved bettalt under opholdet
o
i Spanien.
Det tager mere
m
end ett døgn at kø
øre i bussen
n. Der skal herved
h
væree noget mad og drikke til lørdag i
en god stor madpakkee. Endvideree enten madpakke elle
er penge til mad i løbett af søndag.. Inden
hjemrejsen
n starter freedag den 19
9 oktober sp
piser vi /mo
orgenmad/frokost på h
hotellet. Derr skal
herved væ
ære lommepenge til maad fredag aften og lørdaag morgen og middag til hjemrejssen, hvor
bussen vil holde ind.
Det var meeningen at vi
v skulle havve været til en CHL kam
mp, der er desværre
d
ikkke nogen kaampe i
efterårsferrien. Vi har i programm
met fået laveet en dag, hvor
h
vi ikke skal spille kkampe, men
n hvor vi
tager på tu
ur til Barcelo
ona. Togturren er indeh
holdt i betalling for tureen, bla. på ggrund af de mange
aktiviteter især her i 2018
2
for at tjene
t
ekstraa til turen. Hvis
H man øn
nsker at køb
be noget er det for
egen regning. OIF sørgger for en fo
orfriskning på turen. Trænerne planlægger d
den endelige
e tur –
afhængig af
a vejr og øn
nsker.

‐‐‐‐‐ HUSKEESEDDEL‐‐‐‐‐‐
 Pass og Sygesikkringsbevis blåt,
b
vigtigt!!!
 Maadpakke til lørdag/sønd
dag, vand mv
m . ( I Busse
en )
 Fod
dboldtøj (Fo
odboldstøvler & benskiinner, hand
dsker etc.)
 Toiletsager(Tandbørste, tandpasta
t
etc.)
 Meedicin, (vi vil gerne havee besked, hvis
h der er noget
n
vi skall være opmærksom på)
 Hån
ndklæder
 Svø
ømmetøj
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 Skifftetøj
 Træ
æningsdragtt.
 Lom
mmepenge – vi vil foreslå ca. 80‐1
100 euro.
Vaskemidd
del til at skyylle spilletøjet i om afteenen.

Vejrudsigteen lige nu viser
v
25‐30 grader
g
i området – lidt køligt om aftenen.
a
Spilleprogrram og info se costabraavacup.es
I forbindelsse med kam
mpene vil peenge og evtt. telefoner blive indsam
mlet i en taske af
træner/holdleder. Vi vil
v understrrege, at det er på eget ansvar at medbringe
m
telefoner mvv. En
opfordringg er at Ipadss mv. bliver hjemme ogg overvej om
m det er god
dt at medbrringe den nyeste
telefon på turen.
Bemærk alkohol mv. under 18 år, ikke er tilladt på turen. Sker det vil man b
blive sendt hjem på
egen regniing og foræ
ældre vil blivve orientere
et.
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 ko
ontaktes: Peter Vintheer – Bernt Jø
ørgensen eller Jes
Vi glæder os
Mågård 29
9247780

Med venligg hilsen
På vegne af
a trænerne
Jes Mågård
d

