DGI Fodbold - Landsmesterskab inde 2019

Kom med til årets
store oplevelse...
Landsmesterskaber for senior og old samt senior
old, veteran er m.fl. Tilmeld jer nu og bliv et af de
heldige hold der skal afsted.
wwww.dgi.dk/fodbold
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Masser af mål - Fart - Fikse
driblinger og socialt samvær
Så er der kick-off til Landsmesterskaber
inde 2019 i DGI Fodbold.
De 2 mesterskaber for voksne afvikles
over 2 forskellige weekender.
Fælles for dem begge er, at deltagerne
får mulighed for at at spille en masse
fodboldkampe, møde spillere fra
forskellige klubber fra hele landet og måske endda knytte nye venskaber.
Du og dit hold vil komme til at spille en
masse kampe, lære en masse nye at
kende, og ikke mindst vil der være en
fremragende fest lørdag aften.

Så vil du og dit hold have en super
oplevelse med fodbold - så er det
Landsmesterskab inde 2019 I skal
deltage i.
I forbindelse med afslutningen søndag
vil der være præmie overrækkelser af
medaljer til guld og sølv vinderne samt
pokaler til landsmestrene.

Nu dribler DGI dig på banen,
har du lyst til at spille med?
INFO:
Stævnerne starter lørdag formiddag og
afsluttes søndag eftermiddag.
Dame & Herre Senior,
Old Girls & Old Boys
Hvor: Løgumkloster Hallerne
Hvornår: D. 26. - 27. januar 2019
Indkvartering sker på skole, så husk
luftmadras mm.
Senior old girls & boys, veteraner m.fl.
Hvor: Vingsted Hotel og Konf. Centret
Hvornår: D. 9 - 10. februar 2019
(Kampene spille 2 forskellige steder,
både i Vingsted og i Brunmosehallen)
Indkvartering sker på skole lign. forhold.
Linned skal medbringes - alternativt der
der lejes linned på overnatningsstedet.
Læs meget mere om stævnerne, regler
m.m. på www.dgi.dk/fodbold
Her vil du også kunne finde program for
stævnet, spilleplan m.m. når stævnet
nærmer sig.

DER ER FRI TILMELDING...
...så tag endelig din naboklub med. Den
eneste forudsætning er, at I som klub er
medlem af DGI.
Tilmeld dig og dit hold allerede nu via
www.dgi.dk/fodbold.
Foreløbig tilmeldings dato er inden den
3. december 2018.
Deltagerpriser
Kr. 675,00 pr. person
Derudover opkræves et holdgebyr på
1.150,00 kr. pr. hold
Betaling sker via faktura som udsendes
efter stævnet
Deltagerprisen indeholder bl.a.
indkvartering, bespisning, medaljer,
pokaler m.m
Afbudsregler:
Hvis et hold melder afbud efter den 3.
december 2018 opkræves et gebyr på
1.000,00 kr.
Hvis der meldes afbud senere end 10
arbejdsdage før et stævne, vil der være
fuld opkrævning + gebyr på 1.000,00 kr.
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DGI Fodbold, Vingsted Skovven 1, 7182 Bredsten
karen-marie.bjerring@dgi.dk

