Colourplus Pinsecup
den 7. – 9. juni 2019
Nykøbing F. den 12. maj 2019

Kære deltagende klubber,
Udvalget siger tusind tak for den store interesse til vores pigefodboldstævne i pinsen med i alt 64 tilmeldte hold. U14 og
U15 er slået samme til 1 række (U14/15) for at kunne lave en turnering.
Desværre brændte vores gamle klubhus ned påskelørdag. Det giver os en del udfordringer med en masse praktiske ting –
bare rolig for VI GENNEMFØRER. Derfor håber vi på jeres forståelse, hvis ikke alt er lige, som det plejer at være.
Kampe spilles både lørdag og søndag, og alle hold får minimum 4 kampe. I U9 er der både medalje og ens præmie til alle
spillere - ingen pokal, da alle er vindere. I øvrige rækker er der præmie til nr. 1 og 2. Præmieoverrækkelsen forventes at
starte søndag ca. kl. 16. Der udleveres IKKE præmie til nogen hold, hvis man ikke er til stede ved overrækkelse.
Rene Olsen (reneolsen@nykobingfc.dk) er i gang med turneringsprogrammet og det mailes, når det er færdigt.
Overnatningsskoler:
SOSU, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. og CELF, Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
Disse 2 skoler ligger ved siden af hinanden og i gåafstand til Nykøbing FC’s baner i Nord. Fordeling af sovepladser på de 2
skoler står Thomas Koch (1205koch@gmail.com) for.
Der er først indkvartering fredag FRA kl. 17.30 –
mødested er KUN i kantinen på CELF, Merkurs Plads 1, hvor I vil få oplyst skole og lokale.
Husk, at der skal betales 100 kr. i depositum pr. klasselokale fredag ved ankomst. Det er kontant betaling – ingen
mobilepay. Pengene tilbagebetales igen, når klasselokalet bliver ”afleveret” igen søndag.
Tjek-ud på skolerne søndag er senest kl. 9.15, og al bagage skal være ude, da skolerne skal afleveres. Vi kan desværre
ikke tilbyde transport af bagage fra skolerne til Nykøbing FC.
Der opfordres meget kraftigt til kun at medbringe luftmadras eller liggeunderlag beregnet til en person. Det er
også i orden at medbringe en dobbelt luftmadras, hvis man deler. Klasselokalerne er desværre ikke så store, og
brandmyndighederne er meget strikse. Det er MEGET vigtigt, at der IKKE sættes borde foran alle vinduerne – det
gælder på begge skoler.
Spillested:
Alle kampe spilles på anlægget i Nord, Ved Kohaven 3, 4800 Nykøbing F.
Forplejning:
Morgenmad foregår på CELF. Frokost og aftensmad foregår i spiseteltet på anlægget i NORD. Der uddeles armbånd til
alle, som har betalt for forplejning. Spiseplan hænges op på dagen, og alle opfordres til at overholde spisetiderne.
Holdkort:
Der skal udfyldes et holdkort pr. hold (vedhæftet og på hjemmesiden). Det skal stemme overens med jeres tilmelding pr.
hold, og alle overnattende hold skal have udfyldt holdkort senest fredag aften inden informationsmødet. Hvis der er
dispensation på nogle af spillerene, SKAL det markeres med D.
Hold, som ikke overnatter, skal aflevere holdkort på stævnekontoret INDEN første kamp lørdag. Der er også mulighed for
at maile holdkort på pigepinsecup@nykobingfc.dk senest tirsdag den 4/6-19.
Øvrigt:
Husk at medbringe sygesikringsbevis på samtlige spillere og husk også selv at medbringe solcreme, regntøj, vabelplaster,
medicin, isposer og andre praktiske ting.
Hvis I har piger, som ikke spiser svinekød, ikke kan tåle gluten og laktose, så send mig en besked inden den 18/5-19. Jeg
vil gerne have navn og hold på beskeden, f.eks. Line U9, NFC – glutenallergi.
Fælles informationsmøde for trænere er fredag i kantinen på CELF kl. 20:30.
Vi glæder os meget til at se jer alle og håber på et godt fodboldstævne. Følg med på www.nykobingfc.dk - aktiviteter.
Hilsen
NFC – pigepinsecupudvalget

Glæde • Sammenhold • Fair Play
Det skal være sjovt at spille fodbold!

