
Kontakt: Stephan Holm+45 23463776shr@ken.dkfacebook dhv youth tournamentwww.scandinavianmasters.dk

Kom ihåg egna bollar för
uppvärmning. Vi kan inte
garantera bollar i alla hallar.
Det fi nns priser för de tre bästa
i varje grupp.

 

 

Vem?
Inbjudan gäller från U14 till U21. 
Ett maximalt deltagande från 8 
till 12 lag i varje serie. Det är först 
till kvarn som gäller.  
Det är tillåtet att använda spelare 
som inte har rätt ålder. Spelare 
som flyttar ned må inte väre 
spelavgörende. Yngre spelare må 
gerne flytta op. Två klubbar må 
gerne skapa et gemensamt låg. 
Om samma klubb anmäler flera 
lag i samma serie ska det bästa 
laget kallas ”1”. Användning av 
gästspelare är tillåtet efter 
avtale. 

Sporthall?
Turneringen kommer att spelas i 
Dalum hallen och tre andra stellan i 
Odense. Det kommer att fi nnas 
transportalternativ till och från 
hallarna morgon och kväll. Alla 
matcher spelas i bäst av 3 eller 5 
set. Min. 5 matcher per lag. Vi kör 
alla serier efter DVBF turnerings- 
struktur. Om det inte är lämpligt 
för yngre serier, kan avvikelser 
ske från detta. Varje lag kommer 
att åläggas uppgifter i sekretariatet 
men kanske inte lika många. Av 
hygieniska skäl rekommenderar vi 
att ni tar med personliga 
domarpipor. Domare som följer 
med för att döma egna lag, 
erbjuder vi gratis mat och husrum. 

Övernattning
Övernattning på Hjallese 
skolan och Rosengaard skolan, 
som serverar frukost och 
middag för alla och lunch för 
lag som spelar i Rosengaard 
Hallen och Hjallese Hallen.
Lag som spelar någon annanstans 
äter lunch där. Boendeavgift 25 
DKK per natt per person. Kon-
sumtion av alkohol och droger är 
förbjudet. Om detta förbud över-
träds, innebär det att hela laget 
bli avstängt och hemskickat utan 
återbetalning av något slag.

Registrering 
Använd den bifogade anmälnings-
blanketten Betalning av 
anmälningsavgift, mat etc. vid 
ankomsten Ange tydligt 
kontaktperson med e-post och 
telefon. Sista anmälningsdag är  
01.02.2020

SCANDINAVIAN MASTERS

  d. 29.02 - 01.03.2020
  d.

Den ultimativa vårträffen SCANDINAVIAN MASTERS  som hålls 2020 från den 
29.02 till 01.03. Ankomst den 28.02.20 är möjlig. Det är den 41:e turneringen 
och kommer att hållas i Odense på Fyn. Även i år kan vi erbjuda starka lag ifrån 
Tyskland, Norge och de bästa danska lagen. För de danska lagen är 
turneringen en test för det danska mästerskapet. Därför deltar klubbarna med 
de starkaste uppställningarna.



SCANDINAVIAN MASTERS

d. 29.02.20 - 01.03.20

REGISTRERING til Scandinavian Masters 2020

Klubb: _________________________________________________registrerar følgende lag:

á dkk. 650 (född 06 & yngre)  totalt: ____

totalt: ____

totalt: ____

__ Fl. U14.____ 

__ Fl. U16.____ 

__ Fl. U18.____ 

__ Fl U21.____ 

á dkk. 650 (född 04 & yngre ) 

á dkk. 650 (född 02 & yngre ) 

á dkk. 650 (född 99 & yngre )  totalt: ____

totalt: ____

totalt: ____

totalt: ____

__Poj. U14.____ á dkk650(född 06 och yngre) __ 

__Poj. U16.____ á dkk650 (född 04 och yngre) __ 

__Poj. U18.____ á dkk650 (född 02 och yngre) __ 

__Poj  U21.____ á dkk650 (född 99 och yngre)__ totalt: ____

Frukost lördag  x dkk 45,- pro person  

Frukost Söndag x dkk 45,- pro person  

Lunch Lördag      x dkk 60,- pro person 

Lunch Söndag      x dkk 60,- pro person

Middag lördag  x dkk 110,- pro person

Alle måltider  x dkk 275,- pro person

Boende avgift  x dkk  25,- pro person per nat       totalt:____    

totalt: ____ 

totalt: ____ 

totalt: ____ 

totalt: ____ 

totalt: ____ 

totalt: ____

Kontaktperson:________________________________________

Telefon / e-Mail: ______________________ ______________

Specialerbjudande till
svenska lag:
Boka full pension och
få anmälningsavgiften på 
köbet.




