
 

 

Praktiske oplysninger: 

Tilmelding: 

Foretages ved senest den. 4. maj 2019 at indbetale deltagergebyret på 

    500 kr. 

via bankoverførsel til reg.nr. 7140 - konto 1161410  

(hvis det slet ikke er muligt at lave bankoverførsel, kontakt da venligst Linda 
– så finder vi en anden løsning) 

HUSK ved indbetaling at angive spillerens navn samt nuværende hold. 

Med hensyn til bespisning, så  er der fuld forplejning for deltågeren ålle 
dåge. Første må ltid er dog åftensmåd torsdåg, så husk en madpakke til 
frokost torsdag – sidste må ltid er frokost søndåg. Denne forplejning kån 
også  købes åf forældre og søskende på  Stævnekontoret.  
 

Transport: 

Fælles bustransport for spillerne fra Juelsminde Hallen til Vildbjerg torsdag 
d. 1. august—afgang kl. 8.30.  

Hjemtransport søndag skal forældre selv sørge for. 

 

 

 

 

Hvis der er spørgsmå l er i velkommen til åt kontåkte Ungdomsudvålget 

Lindå Tønnesen  40 53 83 30/ternevej10@me.com 

Dorte Bech Andersen  40 63 06 11/dorte@forstplånt.dk 

Jånnie G. Lårsen   25 11 29 13/vicem09@hotmåil.com 

Niels Dåmgåård   22 60 25 19/ndåmgåårdklejs@gmåil.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom med til Vildbjerg Cup 
2019  
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Vildbjerg Cup 2019  

Torsdag 1 aug—søndag 4. aug. (uge 31) 

Vi har i JIF en dejlig sommer tradition med deltagelse i Vildbjerg Cup 
de sidste 4 dage i uge 31.  

Vildbjerg Cup er en stor international turnering for årgang U9-U17 
med deltagelse af spillere fra rigtig mange lande. På trods af det store 
antal deltagere, så fungerer stævnet upåklageligt—lige fra indmarch 
torsdag middag til præmieoverrækkelse (for de heldige) søndag efter-
middag. 

NYHED omkring indkvartering 2019:   

Vi har i år valgt en ny indkvarteringsmåde—overnatning i 4 mandstel-
te i JIF CAMPEN. Spillerne overnatter i opstillede telte og i umiddel-
bar nærhed vil JIF-forældre mm. have mulighed for ”/overnatning/
nødcamping”. Som en ekstra ting vil JIF få opstillet et stort telt til brug 
for socialt samvær før/efter og ind imellem kampene. 

Den yngste årgang U9 skal dog overnatte med forældre (eller andre 
ifg. aftale) ligesom det er forældre ansvar at holde opsyn, når der ikke 
spilles kampe osv. 

EKSTRA TILSKUD FRA JIF 

JIF yder et stort økonomisk bidrag, både til den enkelte spiller, betaler 
for 2 træner/holdleder pr. hold og som noget nyt i 2019 vil der også 
blive givet et tilskud til de forældre, som køber overnatning på 
nødcampingpladsen—JIF har besluttet at yde tilskud, således det kun 
koster 500 kr. pr. enhed at være med.  

VI OPFORDRER SÅ MANGE FORÆLDRE SOM MULIGT AT 
VÆRE MED—det er piv hyggeligt. 

 

 

 

 
 

 

 

Huskeseddel: 

Spillerne skål medbringe: 

• Sovepose/dyne + liggeunderlåg 

• Skiftetøj- og sko/bådesåndåler 

• En lille rygsæk til fodboldstøvler, bådetøj mv. til brug frå overnåt-
ningssted til spillested 

• Fodboldstøvler + benskinner 

• Fodboldstrømper – medbring mere end et pår, der skål spilles månge 
kåmpe 

• Toiletsåger 

• Hå ndklæder 

• Bådetøj 

• Lommepenge 

• Sygesikringsbevis 

ENERGI DRIK/ALKOHOL ER IKKE TILLADT UNDER NOGEN 
FORM TIL STÆVNET. 

 

 

 


