23-24. april
i Frederiks 2022

SKF KFUM

Elite-træf 2022

Velkommen!
Velkommen til Elitetræf i Frederiks. Det er dejligt, at det igen i år, kunne lade sig gøre, at samle 32
hold til stævnet.
Det er altid spændende hvordan et stævne vil forløbe. For jer deltagere er det spændende hvordan I
sportsligt klarer jer. For os arrangører er det spændende om alt nu "klapper"! Vi har gjort vort bedste
for at der endnu engang bliver afholdt et super-godt Elite-Træf-stævne.
Informationer:
RYGNING - er total forbudt på skolen og i hallerne må der kun ryges på anviste steder
Dommer - Husk, at 1. dommeren skal være en voksen, eller en spiller med dommer erfaring.
Spilleregler- Der spilles efter DVBF regelsæt (GP turnering for U20 hold)
Det vil sige, alle kampe spilles bedst af 3 sæt, hvor de 2 første til 25 p. og 3. sæt til 15 p
Skolen - Alle klasseværelser bliver låst lørdag fra kl. 9.30 til 17.00, så ingen kan komme i disse rum
i dette tidsrum.
NUL ALKOHOL - som foregående år (og som altid) når ungdommen mødes i et sportsligt
fællesskab, er der ingen alkohol under stævnet eller på overnatningsstedet.
INFO - Info lokalet er flyttet til et nyt rum, følg skiltene til det nye.
VIGTIGT! CHECK IN - når I ankommer til Frederiks Skole fredag aften. Informationen vil
udlevere madbilletter m.m., og anvise soverum.
TAG BAD I HALLERNE - der er ingen mulighed for at tage bad på Frederiks Skole. Men det er
der jo i hallerne.
VEDR. BAGAGE SØNDAG: Al bagage skal være fjernet fra Frederiks Skole senest kl. 09.00
søndag. Holdene skal flytte al bagage ned i Alhede-Hallerne.
Der er en vigtig ændring vedr. placering af bagage. Det skal placeres i mødelokale 1 og gangen
udenfor dette lokale. Mødelokale 1 ligger modsat cafeteriet i Hal 1. Der er 1 dør midt på ende
væggen, bag denne skal det placeres.
VIGTIGT! CHECK UD: Når klasselokalerne forlades søndag morgen, skal man hente en SKF’er i
INFO-lokalet, som skal kontrollere lokalet
Ved spørgsmål - da kontakt:
Henrik Svinth Dalsgård - 30707263
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Program for Elite-træf 2022:
Fredag 22. april 2022:
kl. 17.30

: Frederiks Skole åbner for indkvartering.

kl. 19.30 - 21.30 : Mulighed for træning i Alhedehallerne
Lørdag 23. april 2022:
kl. 06.30 - 08.30 : Morgenmad på Frederiks Skole
kl. 08.00 - 18.00 : Kampstart - indledende kampe i Alhedehallerne.
kl. 11.00 - 14.30 : Frokost i kulturhuset i hallen
kl. 18.00 - 20.30 : Aftensmad på Frederiks Skole
kl. 20.00 - 22.00 : Svømmehallen (og sauna), i hallen er åben for
alle deltagere
kl. 21.00 - ? : Ledermøde på lærerværelset, Frederiks Skole.
Søndag 24. april 2022:
kl. 06.30 - 08.30 : Morgenmad på Frederiks Skole
kl. 08.00 - 15.00 : Kampstart - mellemrunde samt finaler i Alhedehallerne.
kl. 11.00 - 14.00 : Frokost i kulturhuset i hallen
kl. 16.00 - 16.30 : Præmieoverrækkelse samt afslutning af stævnet i
Alhedehallerne
Præmieoverrækkelse samt afslutning af stævnet i
Alhedehallerne efter sidste Kamp ca. 16:00
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