
Mejrup Gymnastik- & Ungdomsforening  

Fodboldafdelingen 

Tirsdag d. 7/4-2015 



(v. Anders) 

  

Retningslinjer for udenlandsture i Mejrup Fodbold (v Michael) 

  

Præsentation af turen 2013 (v Jan Carlsen) 

• Planlægning af turen 

• Turen, rejsen, det sportslige og det sociale 

• Indlogering og forplejning  

• Økonomi 

• Erfaringer, gode/mindre gode 

 

Verona Cup 2015 (v Anders) 

• Kort gennemgang af  tilbud fra Sports Concept 

• Her under overnatningsmuligheder, transport og priser 

• Hvad er nyt i 2015 forhold til 2013? navnet, banerne, niveau deling 

 

Etablering af rejseudvalg (v. Anders og Michael) 

• Udvalg skal bestå af minimum 1 forælder fra hver årgang til planlægning af turen, samt 2 lejr chefer 

   Lejer cheferne deltager i turen (kan være deltagere fra rejseudvalg). Repræsentant fra UU deltager i møder efter behov 

• De enkelte årganges tilbagemelding omkring; (ansvarlig person findes i dag!) 

• Deltagelse eller ikke 

• Navn, mailadresse, mobil på forælder der deltager i rejseudvalg 

 

• Mailes Anders på 4xbeckmann@gmail.com  senest 14.april! 

• Spørgsmål? (alle) 

mailto:4xbeckmann@gmail.com


 

  

• Planlægning af turen 

 

• Turen, rejsen, det sportslige og det sociale 

 

• Indlogering og forplejning  

 

• Økonomi 

 

• Erfaringer, gode/mindre gode 

(v Jan Carlsen)



Camping Bella Italia 4 **** 

 

Gardasøen 

Gardaland 

Danske busser og danske chauffører, De Grå Busser 



Total beløb pr. deltager ca. 3.000,- kr. 

 

 

Indsamling af penge / Egen betaling 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastisk tur, ……   bare kom afsted. 

 

 

 



Kort gennemgang af  tilbud fra Sports Concept 
 
Her under overnatningsmuligheder, transport og priser 
 
Hvad er nyt i 2015 forhold til 2013? navnet, banerne, niveau deling 
 
 
 

http://www.veronacup.com/ 
 

(v Anders)

http://www.veronacup.com/


Udvalg skal bestå af minimum 1 forælder fra hver årgang til planlægning af turen, samt 2 lejr chefer 
Lejer cheferne deltager i turen (kan være deltagere fra rejseudvalg).  
Repræsentant fra UU deltager i møder efter behov 
 
De enkelte årganges tilbagemelding omkring; (ansvarlig person findes i dag!) 
 
Deltagelse eller ikke 
 
Navn, mailadresse, mobil på forælder der deltager i rejseudvalg 
 
 
Mailes Anders på 4xbeckmann@gmail.com  senest 14.april! 
 

(v Anders og Michael)

mailto:4xbeckmann@gmail.com
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