INDBYDELSE

Vi sørger
for hal,
dommere og
tidtagning!

1-dags
TRÆNINGSSTÆVNE
12. & 13. SEPTEMBER 2020

Kampene spilles
i flere haller i og
omkring Viborg
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Invitation til 1-dags

TRÆNINGSSTÆVNE
12. & 13. september

Da vi jo desværre blev nødsaget til at aflyse vores
September-stævne 2020 som overnatningsstævne,
indbyder vi nu til 1-dags træningsstævne
Stævnet vil stadigvæk blive afholdt i weekenden den 12. og 13. september. I forhold til Corona reglerne, vil der være max. 8 hold på hvert
spillested, så vi kan holde os så tæt på de 100 personer som muligt i
forhold til forsamlingsforbuddet. Det eneste i skal være forberedte på,
er at der ikke vil være omklædningsrum til hvert enkelt hold alle steder,
så det er op til holdene selv, om man er klædt om hjemmefra.
Skulle der komme ekstra stramning fra regeringen eller DHF i forhold
til afholdelse af kampe, forbeholder vi os ret til at aflyse stævnet og tilbagebetale holdgebyret.

Vi vil garantere 2 kampe pr. hold.
Kampene vil blive afviklet i haller i og omkring Viborg, og begge kampe
vil blive spillet i samme hal.
Der vil ikke blive spillet om præmier
Vi sørger for hal, påsætning af dommer og tidtagning.
Vi håber, at der bliver mulighed for kampe mod andre modstandere end
dem, man møder normalt i turneringen.
Med undtagelse af A-rækken vil vi udbyde alle rækker både lørdag og
søndag i håb om, at der vil blive nok til begge dage, og få så mange ud at
spille som muligt. Hvis det kniber lidt med at stille 2 forskellige hold ses
igennem fingre med, hvis der er et par gengangere fra lørdag til søndag.

Der spilles i følgende rækker – spilletider - spilledag
A-række:
B-række:
C-rækken:
D-rækken:
E-rækken:

2. div. og 3. div.
Jyllandsserien
Serie 1
Serie 2
Serie 3 og 4

2 x 30 min.
2 x 30 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.

Lørdag
Lørdag/Søndag
Lørdag/søndag
Lørdag/Søndag
Lørdag/Søndag

U-19 hold er også velkommen og kan tilmelde sig i den række, hvor man
mener at man hører hjemme.
Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen eller flytte hold op/ned i
rækkerne i forhold til sidste års placering samt forbeholder os ret til at
sortere sidst tilmeldte hold fra, hvis puljeindelingen ikke går op med 3
eller 4 hold.

Holdgebyr: 1.495 kr.
Tilmeldingsfrist: Senest onsdag den 26. august.
Tilmeldingsblanket sendes til SIK Håndbold v/Jens Lauritsen:
E-mail: haandbold@dgimidt.dk

Betaling af gebyrer skal foregå på følgende link:
sikhaandbold.nemtilmeld.dk
BEMÆRK at man til sidst i betalingen kan vælges betalingsform. Der
kan betales med kreditkort ELLER ved bankoverførsel. Ved bankoverførsel vælg da betalingsform “Faktura.

Vel mødt til håndbold i Viborg!
Jens Lauritsen,
telefon 22 43 84 55
September-stævne udvalget

Tilmeldingsblanket
s
g
a
d
1
E
N
V
Æ
T
S
S
G
N
I
N
TRÆ

Klubnavn:

Trøjefarve:

Kontaktperson:

Tlf.:		

Adresse:
Mail: 			
Postnr.:

By:

HOLDTILMELDING
Herrer

Lørdag/Søndag

Damer

Lørdag/Søndag

A-RÆKKEN · 2. og 3. division · kun lørdag:
B-RÆKKEN · Jyllands-/Fynsserien:
C-RÆKKEN · Serie 1:
D-RÆKKEN · Serie 2:
E-RÆKKEN · Serie 3 og 4:

PLACERING SIDSTE SÆSON:

Denne tilmeldingsblanket bedes sendt på mail til Jens Lauritsen
på følgende mail:

haandbold@dgimidt.dk

Holdgebyret skal indbetales samme dag,
for at tilmeldingen er bindende.
Holdgebyret og depositum skal være betalt via linket:

sikhaandbold.nemtilmeld.dk – før det er gældende.

