DGI Fodbold - Landsmesterskab inde 2019

Program
LM for Senior, old, senior old, veteraner, super
veteraner d. 9. - 10. februar 2019 i Vingsted Hotel &
Konferencecenter og Brunmosehallen
wwww.dgi.dk/fodbold

Velkommen til DGI landsmesterskab
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Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt stævne i
fællesskabets ånd. Det er fodbolden der er i centrum, ingen tvivl om det!
Alle kommer for at vinde så mange kampe som muligt, det er en del af det at
deltage i et Landsmesterskab i DGI Fodbold.
Vi forventer, at alle behandler hinanden – modstandere, dommere, tilskuere og
frivillige hjælpsomt og ordentligt.
KAMPEN skal naturligvis kæmpes – og ALTID med fair midler og i en god tone.
Til DGI Fodbolds landsmesterskaber er der tradition for at mødes lørdag aften
og dyrke fællesskabet i hyggelige omgivelser med fest.
Vi forventer at alle hold deltager og bidrager til fællesskabet.
Indkvartering:
Det er en selvfølge, at du/I afleverer lokalet/værelset der er overnattet i i samme stand, som du/I modtog det.
Hjælp os på denne måde med, at vi kan komme igen!!
Er der spørgsmål undervejs – så kontakt stævnekontoret hvor du/I vil blive
modtaget med åbne arme.
Rigtig god fornøjelse!
Venlig hilsen
DGI Fodbold

Stævneprogram for senior, old, senior old, veteraner, super veteraner
Den 9. - 10. februar 2019 i Vingsted Hotel & Konferencecenter og Brunmosehallen
Indkvartering:
Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten tlf. 75 86 55 33
Sengetøj:
Husk der skal medbringes sengetøj og håndklæder.
Det er muligt at tilkøbe sengetøj. Pris pr. sæt 80,00 kr.
Sengetøj skal bestilles i Vingsted Hotel & Konferencecenter.
Ankomst fredag:
Hvis I som hold der ønsker at komme fredag, skal I selv tage kontakt til
Vingsted Hotel & Konferencecenter.
Pris for overnatning fredag/lørdag incl.morgenmad er 180,00 kr. pr. person.
Husk at medbringe sengetøj. Det er muligt at bestille sengetøj i Vingsted
Hotel & Konferencecenter pris 80,00 kr. pr. sæt.
Afregning med Vingsted Hotel & Konferencecenter ved ankomst.
Spillesteder:
Hal 1 og Hal 2 i Vingsted Hotel & Konferencecenter samt Brunmosehallen
Der spilles begge steder både lørdag og søndag.
Vingsted Hotel & Konferencecenter,Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Brunmosehallen,Mølkærparken 5, Ødsted, 7100 Vejle
Stævnekontor:
Vingsted og Brunmosehallen - Lokale i cafeteria
DGI stævneledere kontakt:
Fritz Andersen
Mail: fritz@dgifodbold.dk
Tlf. 42 31 71 83
Thyge Havgaard Bjerring
Mail: thyge@dgifodbold.dk
Samaritter:
Vil være at finde i niche i forhallen
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Program:
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Lørdag den 9. februar 2019:
Kl. 10.00
Ankomst og indkvartering (tjek hvornår I spiller)
(indkvartering på værelserne kan først forventes fra ca. kl. 14.00).
Kl. 11.30 - 13.30 Frokost i Brunmosehallen for de hold som spiller der.
Kl. 11.30 - 14.00 Frokost i Vingstedcentret for de hold som spiller der.
Kl. 12.00 - 17.00 Kampene starter i Brunmose Hallen
Kl. 12.00 - 17.00 Kampene starter i Vingsted
Kl. 19.30 - 01.00 Fællesspisning og aftenfest.
Søndag den 10. februar 2019:
Kl. 07.30 – 09.30 Morgenmad
Kl. 09.30 – 13.30 Kampene fortsætter i Brunmose Hallen
Kl. 09.30 – 13.30 Kampene fortsætter i Vingsted
Kl. 11.00 – 13.30 Frokost henholdsvis i Vingsted og Brunmosehallen
Kl. ca. 14.15
Præmieoverrækkelse og afslutning fælles i Vingsted
Bemærk alle tider er ca. tider og Ret til ændringer i tidspunkter forbeholdes
OBS:
Øl, vin og spiritus må ikke medbringes i centret. Overtrædelse kan medføre
bortvisning af hele holdet
Deltagere med særlige kostvaner skal meddele stævnestedet dette senest
mandagen før stævnet
Evt. ændringer til turneringsprogrammet vil blive meddelt på Ledermødet lørdag
Holdledere skal sørge for aflevering af lokaler/nøgler
Sidstnævnte hold skifter trøjer ved trøjelighed, så husk skiftetrøjer
Medbring selv bolde til opvarmning
Husk at medbringe sygesikringsbevis

Velkommen til en god weekend
Kørselsvejledning til Vingsted Hotel & Konferencecenter
Fra syd:
Drej fra motorvejen ved afkørsel 63 ved Kolding mod Billund og derefter mod
Bredsten - rute 441, der går lige forbi centret.
Fra øst:
Følg motorvejen mod Kolding - derefter afkørsel 62 mod Vejle - rute 441,
der går lige forbi centret.
Fra nord:
Drej fra motorvejen ved afkørsel 60 ved Vejle og kør ad rute 28 mod Billund.
Ca. 10 km vest for Vejle drejes til venstre ad rute 441, der går lige forbi centret.

Se reglementet og spilleregler på www.dgi.dk/fodbold

En holdleders opgave:
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1. Ved ankomsten til stævnestedet skal du sørge for:
a. At meddele stævneledelsen, at deltagerne er mødt.
b. At få de sidste informationer.
c. At få anvist indkvartering.
2. Holdlederen skal senest ved ankomst til stævnestedet gøres opmærksom på at
det altid er forbudt at medbringe af øl, vin og spiritus.
Skrid eventuelt til inddragelse af dette. Overtrædelse kan medføre bortvisning
fra stævnet af hele holdet og eventuel transport hjem vil være for egen regning.
3. Holdlederen sørger for, at deltagerne overholder programmets tidspunkter –
samt at eventuelle ændringer bliver meddelt holdet.
4. Holdlederen sørger for at spisetider overholdes.
Eventuelt at spisebilletter udleveres til den enkelte deltager.
5. Holdlederen sørger for ro og orden på værelser/gange/spisesal og de steder,
der ellers benyttes.
6. Holdlederen påser, at disse steder efterlades i pæn og ryddelig stand.
Hvis dette ikke er tilfældet kan holdet blive pålagt en regning for ekstra
oprydning.
7. Husk at få jeres eget udstyr og rekvisitter med hjem.
8. Sørg for at dit hold overholder gældende regler og normer, så hele
stævnet afvikles i god sportslig ånd og hyggelig atmosfære.

Krav til deltagerne:
1. Overhold stedets ordensregler.
2. Mød til de i programmet fastsatte
tidspunkter.
3. Efterlad stedet i samme stand, som
du gerne vil modtage det i.
4. Ved overnatning skal der være ro ved
angivet sengetid. Vis hensyn til dine
meddeltagere og øvrige omgivelser.
Orienter dig ved ankomsten om
flugtveje i tilfælde af brand.
HUSK!!
At medbringe øl, vin og spiritus er ikke
tilladt til et DGI stævne.
Overtrædelse kan medføre bortvisning
fra stævnet af hele dit hold. Hjemrejsen
er for egen regning.
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DGI Fodbold, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
karen-marie.bjerring@dgi.dk

