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Ideen 

 

Hvem er hvem 

 

Præsentation af Verona Cup 2015 

 

Program for turen 

 

Huskeliste 

 

Praktiske oplysninger 

 

Spørgsmål 

 

 

 

 

Links til hjemmesider 

 

Power Point kommer på hjemmesiden 

Aftenens hovedpunkter 



 

 

 

 

Mål-Vision-Værdier 

 

 

Mere sport og motion 

 

Forbedre livsglæden og  helbredet 

 

Styrke / fastholde fællesskabet i klubben på tværs af alder og køn 

 

 

 

 

Ideen 



Rejseudvalget 

Henrik Nørskov, Heidi Dalgaard, Henrik Schrøder, Per Skovgaard, Sisse & Dalum   
Se hjemmesiden under rejseudvalg.   Links findes på sidste slide. 

 

 

 

Kontaktperson 

Henrik Nørskov Pedersen (4080 9992  )  &  Jan Carlsen ( 6093 9149 ) 

 

 

Spillere / Trænere  

U17 piger : 16 spillere, Rikke Eskildsen, Lone Kirk 

U14 drenge: 15 spillere, Henrik Nørskov Pedersen, Per Skovgaard  

U16 drenge : 11 spillere, Peder Sloth, Jan Breinholt Carlsen 

 

 

 

Forældre / hjælpere 

Henvender sig til Rejseudvalget efter info mødet  -  To-Do 

Turen er baseret på forældrehjælp. Det vil sige at alt for hjælp er velkommen 

 

Hvem er hvem 



Camping Bella Italia 4 **** 

Gardasøen 10.-16. oktober 

Gardaland 

Danske busser og danske chauffører, Centrum Turist 



Program 

PROGRAM Verona Cup 2015 

 

Lørdag den 10.10.’15 

- Afgang fra jeres klubhus meget tidligt om morgenen 

 

Søndag den 11.10.’15 

- Ankomst til Gardaland om morgenen. 

- Herefter hel dag i Gardaland 

- Ankomst til CBI (Camping Bella Italia) sidst på eftermiddagen/først på aftenen. 

- Indkvartering på CBI og ca. kl. 18.00/19.00 aftensmad på de tildelte restauranter 

- Kl. ca. 21.30 Storslået åbningsceremoni på søbredden på CBI  

 

Mandag den 12.10.’15 

- Morgenmad fra kl. ??.??- 

- Kl. 08.30 Transfer til Banerne 

- Fra kl. 9.00 Turnering iflg. Turneringsprogram 

- Aftensmad på CBI. 

- I løbet af aftenen underholdning/konkurrencer på scenen påCBI  

 

Tirsdag den 13.10.’15 

- Morgenmad fra kl. ??.??-  

- Kl. 08.30 Transfer til Banerne 

- Fra kl. 9.00 Turnering iflg. Turneringsprogram 

- Aftensmad på CBI 

- I løbet af aftenen underholdning/konkurrencer på scenen påCBI  

 

Onsdag den 14.10.’15 

- Morgenmad fra kl. ??.?? 

- Kl. 09.00 Turnering iflg. Turneringsprogram 

- Fra kl. ??.00 A-Finaler og B-Finaler frem til kl. 18.00. 

- Aftensmad på CBI 

- Kl. 21.00 Storslået afslutningsfest med bl.a. kåring af "Player of the Match" i alle  

  såvel A- som B-Finaler, disco party (alkoholfri) ved scenen på CBI. 

  NB: Præmierne vil muligvis blive overrakt af en "kendis"  

 

Torsdag den 15.10.’15 

- 07.00-08.00 Morgenmad.  

- Indkvarteringen forlades senest kl. 10.00. Herefter tid til den sidste shopping.  

- Kl. 14.00 Afgang mod Danmark 



Madpakker til busturen derned.  Middag - Aftensmad - Drikke 

 

Taske pakkes sådan at man selv kan bære den 

Kun en taske til lastrummet og en rygsæk til inde i bussen pr person 

 

 

Drikkedunk 

Fodboldstøvler 

Benskinner 

Håndklæde 

Toiletsager 

Badetøfler 

Praktisk tøj, se evt. DMI 

Træningsdragt eller andet tøj til om aftenen 

Fritidssko 

Strømper 

Viskestykke 1 stk. 

Karklud 1 stk. 

Sengelinned og lagen 

Toiletpapir 

 

Sovepose til både bus og mobilhome er en fordel. 

Huskeliste 



Egen rejseforsikring er gældende på turen 

(Husk police nummer) 

 

 

 

PAS. 

 

Indsamles ved bussen og opbevares forsvarligt. 

 

 

 

Sygesikringsbevis ( Gul ) 

 

Sygesikringsbevis ( Blå ) 

 

Lommepenge, max. 100,- Euro 

 

”Toilet-penge” til busturen 

 
Opbevares af spillerne selv. 

 

 

 
Ved evt. tyveri må vi hjælpe hinanden 

Praktiske oplysninger 



Mobil numre på kontaktpersoner og trænere udleveres 

 

Stille i lejeren kl. 22:30 

 

Trænerne fordeler spillerne i mobilhome, efter køn og alder 

 

 

 

 

 

 

Specielle hensyn så som allergi, medicin, m.m. er forældrenes ansvar 

og trænerne skal vide herom. 

 

 

Der må IKKE bades i hverken søen eller poolen, da rejseudvalget ikke 

kan tage ansvaret. 

Praktiske oplysninger 



Mere information om turen 
Link & ”Retningslinier” 

God fodbold tur 

www.mejrup-fodbold.dk 

 

www.gardaland.it/park/index-en.php 

 

www.veronacup.com 

http://www.mejrup-fodbold.dk/
http://www.mejrup-fodbold.dk/
http://www.mejrup-fodbold.dk/
http://www.gardaland.it/park/index-en.php
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Spørgsmål 
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