Sekretariatet
D. 17. marts 2016
RKJ
 2826 4520
 rkj@volleyball.dk

Danmarksmesterskaberne 2016 for U16
Til alle kvalificerede hold
Dansk Volleyball Forbund inviterer hermed til de officielle Danmarksmesterskaber 2015 for U16
hold.
Tid:

2. – 3. april 2016

Sted:

Hyldgårdsskolen, Hyldgårds Allé 9, 7430 Ikast

Overnatning:

Hyldgårdsskolen, Hyldgårds Allé 9, 7430 Ikast

Arrangørklub:

Ikast KFUM Volley
www.ikastvolley.dk

Kontaktperson:

Turnering:
Jørgen Donslund, Park Alle 6, 7430 Ikast, 61 67 68 20, jd@mjvb.dk
Økonomi: Anja Kjærsgaard, 23 60 82 89, kjaersgaard@mvb.net
Konto nr. 7641 - 1024136

Vedlagte materiale


Tilmeldingsblanket til DM 2016



Holdseddel



Målsætningsblanket
Ovenstående returneres til Dansk Volleyball Forbund, og skal være sekretariatet i hænde
senest tirsdag den 22. marts 2016 kl. 12.00
Blanketterne kan sendes eller besvares via mail til rkj@volleyball.dk.
I bedes også indsende et klublogo og et holdfoto – elektronisk – til programmet.



Bestillingsseddel til forplejning
Samtidigt betales for bespisning. Benyt Reg.nr.: 7641 - 1024136
Blanketten skal returneres til Ikast KFUM med post eller via E-mail, så den er fremme
senest tirsdag den 22. marts 2016 kl. 12.00
Til selve stævnet skal I aflevere en almindelig holdseddel, som kan downloades på:
http://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/danmarksturnering

Se mere på
www.volleyball.dk

Idrættens Hus  Brøndby Stadion 20  DK-2605 Brøndby
Telefon (+45) 4326 2626  Telefax (+45) 4363 2410  Postgiro 7 09 89 95
Tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund
Samt Federation International de Volleyball
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Oversigt over kvalificerede hold
DU16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SVBK
SVBK
SVBK
SVBK

Lyngby-Gladsaxe
Vestegnens Volley
Farum-Hole
Rosenlund Volley

Vest Danmark
Vest Danmark
Vest Danmark
Vest Danmark
Wildcard
Arrangør

DHV Odense
Ikast KFUM
Middelfart
Fortuna Odense

HU16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SVBK
SVBK
SVBK
SVBK

Farum-Holte
VK Vestsjælland
Hvidovre-Køge
Gentofte

Vest Danmark
Vest Danmark
Vest Danmark
Vest Danmark
Wildcard
Arrangør

Ikast KFUM
Hornsyld IF
Jels-Kolding
Bedsted FKUM

Kampafvikling
Der spilles efter DVBF’s ungdomsreglementer, alle kampe afvikles bedst af 3 sæt. Der vil blive
påsat A/DT-dommere til kampene og Ikast KFUM med sekretær. Ikast KFUM stiller med bolde til
opvarming og kamp Der er åbningsceremoni lørdag kl. 8.00
Der vil være løbende resultatformidling på www.ikastvolley.dk
Overnatning og indkvartering
Overnatning foregår på Hyldgårdsskolen, som ligger Hyldgårdsalle 9, 7430 Ikast. Indskrivning kan
ske fra fredag kl. 19.00 på skolen.
Overnatning foregår i klasseværelser, og vi henstiller selvfølgelig til at klasselokalerne og skolen
behandles ordentligt. Ødelagte ting vil blive viderefaktureret. Der skal være ro senet kl. 23.00 og
man skal respektere andres behov for ro! Det forventes at der er en ansvarlig leder fra holdet på
skolen eller i hallen.
Der tolereres ikke indtagelse af nogen form for alkohol eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af
denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning af hele holdet.
Klasseværelserne skal forlades opryddet, fejet og godkendt inden kl. 10.00 søndag
Bespisning
Alle måltider bliver serveret på Hyldgårdsskolen
Måltiderne fastsættes når stævneplanen ligger fast.
Ledermøder
Der afholdes ledermøde fredag kl. 22.00 og lørdag aften kl. 21.00, alle hold skal holde sig
informeret om alle forhold og tidsfrister ved mesterskabet, f.eks. ved deltagelse i ledermøderne
fredag og lørdag aften.
Haltid fredag
Der vil være mulighed for træning i hallen fredag aften. Hvis man ønsker at bruge dette tilbud skal
dette oplyses i forbindelse med tilmelding.
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Rygning
Er forbudt i hallen og på skolen
Licens
Klubben skal sørge for, der er indløst licens for alle spillere, der deltager i DM
Generelt
De enkelte hold skal selv sørge for transport. Der foretages ikke økonomisk udligning.
Deltagerklubbernes andel af dommerudgifterne afregnes og udlignes efter stævnet
Ledere og trænere for alle deltagende hold er forpligtet til at orientere sig i ’3.1 Reglement for
Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold’. Reglementet kan findes på
http://www.volleyball.dk/index.php/medlemsservice/reglementer/ungdomsturneringer
Har I spørgsmål, er i velkommen til at kontakte
Ikast KFUM, Turnering, Jørgen Donslund, Park Alle 6, 7430 Ikast, 61 67 68 20, jd@mjvb.dk
Ikast KFUM, Kasserer, Anja Kjærsgaard, 23 60 82 89, kjaersgaard@mvb.net
DVBF, Sekretariatet v. Rasmus Kjeldberg 2826 4520, rkj@volleyball.dk

Med venlig hilsen
Rasmus Kjeldbjerg
Køb årets U16-DM T-shirt og få et minde der holder.
Ikast KFUM har i år fået fremstillet en T-shirt med en flot volley-tegning som vi udbyder til salg.
Prisen er 100,- i forsalg.
Så send den vedhæftede bestillingsseddel på mail til Kjaersgaard@mvb.net senest d. 22/3
Så sørger vi for at bestille hjem, så I får dem til stævnet.
Farverne er enten lilla med hvidt tryk eller turkis med sort tryk.
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Klub:

_____________________________________________________

bestiller hermed følgende U16-DM T-shirts:
Lilla m. hvidt tryk
____ stk

str. 10 år

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. 12 år

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. 14 år

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. S

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. M

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. L

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. XL

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. XXL

á 100 kr.

I alt kr.

__________

Turkis m. sort tryk
____ stk

str. 10 år

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. 12 år

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. 14 år

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. S

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. M

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. L

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. XL

á 100 kr.

I alt kr.

__________

____ stk

str. XXL

á 100 kr.

I alt kr.

__________

I alt kr.

________

Total:
Beløbet bedes overført til konto nummer
Reg.nr.:
7641
Kontonr.: 1024136

Bankindbetaling skal være påført 'U-DM' og klubnavn og T-shirt
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