
 
 
 
Socialudvalget i Team Vestfyn inviterer igen i år alle klubbens ungdomsspillere til en sjov, hyggelig og aktiv 
weekend, hvor vi holder træningslejr fra fredag den 24. til søndag den 26. september 2021 i Vestfyns hallerne.  
 
Program fredag: 
Mødetid (alle har spist hjemmefra)   18.30 (Indkvartering på Nr. Aaby skole)  
Omklædt til foto og opvarmning  19.00 
Aktiviteter i hallerne    19.45   
 Let mad    21.30 
------godnat-------   23.59 
 
Program lørdag: 
Morgenmad     8.00 – 9.00 
Kampe i begge haller    9.00 - 12.10 
Middagsmad    12.10 - 13.00 
Kampe i begge haller   13.00 - 16.15 
Fælles aktivitet    16.30 - 17.30 
Aftensmad    18.00 
Aktivitet i hallen   19.00 - 20.30 
 Let mad    21.30       
-------godnat---------   23.59 
   
Program søndag: 
Morgenmad     8.00 - 9.00 
Oprydning på skolen    9.00 - 10.00 
Teambuilding på tværs   10.00 - 11.30 
Middagsmad    11.45 - 12.30 
Farvel og TAK    12.30 
  
Eventuelle ændringer.  
I vil få et komplet program og hvem de forskellige hold skal møde, når vi kommer tættere på. 
Du skal medbringe sportstøj + sko til 2/3 dage, klipklapper, lille taske, håndklæde og toiletsager samt sovepose og 
underlag. Husk at aflevere pung og mobil ved ankomsten til trænerne. 
Vi skal bruge kage og brandvagter i weekenden så sæt et kryds på tilmeldingen og aflevere den til din træner. 
  
Den oplevelse kan du få for 290 kr. som betales på www.teamvestfyn.dk inden den 9.september 2021. Der vil være 
overnatning på skolen. Der vil være låst hele dagen, da alle skal være i hallen og der forgår alle måltiderne også. 
 
Forældre/bedsteforældre er velkomne til at kommer i hallen lørdag og se kampene. Nogle hold afholder forældremøde 
i løbet af weekenden. Tidspunkt for forældremøderne kommer fra trænerne.  
 
Hilsen  
Socialudvalget i Team Vestfyn 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding til opstartsweekenden  
Ja, jeg deltager selvfølgelig   
 
-----------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

Spillers navn    forældres underskrift 
 
Hold…….       
 
Jeg vil gerne bage en kage……… 
 
Min far eller mor vil gerne være brandvagt på skolen. 
  Kl.23.30-03.30            Ja -  Nej 
  Kl.03.30-07.00            Ja -       Nej 
 
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 9. september 2021 (denne seddel SKAL afleveres til trænerne) 
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