Floorballtur til Esbjerg 7.-8. okt.
Programmet er nu på plads for vores første klubtur, der bringer os sydvest på, for at
møde Esbjerg Sharks lørdag og søndag d. 7./8. oktober. Turen er arrangeret i
samarbejde Sindal Dragons, som har kampe med deres U11 hold i Esbjerg.
Kørsel: Turen kommer til at foregå i privatbiler. Der er behov 4 biler, hvilket placere
mellem 3 og 4 spillere i hver bil.
Indkvartering: For at gøre det hele lidt lettere og måske lidt mere bekvemmeligt,
har vi valgt at indkvartere os på hotel Scandic i Esbjerg i stedet for at sove og spise i
Veldtoftehallen. Spillerne kommer til at sove sammen 3 eller 4 på et værelse.
Forældre og ledere sover i dobbeltværelser.
Forældre, som har mulighed for at køre spillerne til Esbjerg, overnatter gratis i
dobbeltværelse med morgenmad på hotel Scandic på klubbens regning. Tilbuddet
er til de første 4 biler der melder sig. (Det er i stedet for kørepenge).
Er der flere forældre, som har lyst at bruge weekenden i Esbjerg sammen med
spillerne. Kan der bookes et dobbeltværelse med morgenmad på hotel Scandic for
600 kr. Men bestillingen skal gøres gennem klubben.
Mad: Det forventes at spillerne har fået frokost hjemmefra, inden vi mødes ved
Vendiahallen lørdag kl. 13:30.
Ca. midtvejs på turen mod Esbjerg holder vi en spisepause. Martin Kok har lovet at
lave nogle lækre sandwich til os. Så vi er sikre på, at spillerne er kampklare i Esbjerg.
Der er mad og drikkelse til både spillere og fans.
Efter kampen er der børnevenlig aftensmad på hotel Scandic for spillere og trænere.
Hvis der er forældre, som har lyst at spise med, er de velkommen for egen regning.
Der er morgenmad inkluderet i værelsesprisen på hotel Scandic.
Når kampen er overstået søndag, ligger vi vejen forbi en McDonalds eller lignende.
Så spillerne også kan klare turen hjemad. Maden på hjemturen betaler spillerne
selv.
Betaling pr. spiller: For at økonomien skal hænge sammen for klubben, er det
nødvendigt, at hver spiller i alt betaler 250 kr. for kost og logi på turen.

Spillerne skal medbringe: Skiftetøj, indendørssko, toilettaske, håndklæder (spillerne
bader i hallen), floorballstav og lommepenge.
Tilmelding: Foregår på MinForening samt overførsel til klubben. Vi har fået
Mobilepay hvor der kan overføres til nr: 20685. Alternativt kan bankoverførsel
benyttes. Kontonr. Kan findes på vores hjemmeside (hj-floorball.dk) under
”Kontingent”.
SU er torsdag d. 28/11
Dette gælder for både spillere og forældre. Vi skal have et præcist antal af evt.
forældre og fans for at booke hotellet. Tilmelding af forældre og fans foregår i
kommentar til facebook-opslag.
Vi håber på, at alle kan deltage og få en rigtig fed tur ud af det. Turen skal gerne
samtidig have en positiv indvirkning på sammenholdet blandt spillerne og
trænere/ledere samt forældre. Så der kommer endnu flere spillere og forældre, der
har lyst til at spille floorball og bakke op om klubben.

Programoversigt:
Lørdag d. 7 okt.
• 13:30 møde ved Vendiahallen
• 13:45 afgang mod Esbjerg
• Ca. 16.00 pitstop på en rasteplads. Klubben er vært for sandwich og drikkelse
til spillere og forældre.
• Ca. 17:15 ankomst til Hotel Scandic for indkvartering.
• 18:00 afgang til Veldtoftehallen, Sportsvej 17-19, 6705 Esbjerg
• 19:00 Esbjerg Sharks – Hjørring Hawks
• Herefter afgang mod hotel Scandic til aftensmad
• Ca. 21.15 Aftensmad.
• Hygge
• 23.00 Godnat og sov godt
Søndag d. 8 okt.
•
•
•
•
•
•

9:00 morgenmad.
9:30 udtjekning og afgang mod Veldtoftehallen
11:00 Esbjerg Sharks – Hjørring Hawks
Ca. 13.00 vi kører mod Hjørring igen.
Vi fylder energidepoterne op igen på McDonalds på hjemturen. (Spillerne
betaler selv for maden).
Ca. 17.00/17:30 ankomst Vendia Hallen.

