Dark Devils Julecup 2018 – for 3-13-årige

www.darkdevils.dk

Kære floorballklubber
Mørke IF Floorball – Dark Devils har hermed fornøjelsen af at invitere til den ottende udgave af

Dark Devils Julecup for børn i Mørke Idrætscenter lørdag den 29. december.
Stævnet afvikles i tidsrummet kl. 9.30-12.30 som et normalt kidzligastævne, hvor der spilles minifloorball (tre
markspillere uden målmand) på tre små baner. Og ligesom sidste år supplerer vi med en kleinfeldbane i den
nye hal (tre markspillere + målmand). Kleinfelddelen vil dog kun være for den ældste aldersgruppe (C).
I begge haller vil vi, som traditionen ved julestævnet byder, gøre det hele lidt festligere med flittig uddeling af
små præmier undervejs til spillere, der på den ene eller anden måde gør sig positivt bemærket. Ved stævnets
slutning samles alle hold til en fælles afrunding.
Ved tilmelding går vi efter Floorball Danmarks anbefalede niveauopdeling, som vi beder jer om at følge:
N (Nybegyndere) 3-6 år + uerfarne A’ere
A 6-8 år + uerfarne B’ere
B 8-10 år + uerfarne C’ere
C 10-13 år (Kleinfeld inkl. 1 målmand)
Tilmelding af hold skal ske pr. mail til knud.enevoldsen@jp.dk senest søndag den 9. december. Vi går efter at få
sendt et endeligt program ud i uge 51. Da der er et begrænset antal pladser, kan en tilmelding ikke automatisk
betragtes som garanti for deltagelse i julestævnet. Dog vil vi senest få dage efter tilmeldingsfristens udløb
bekræfte de enkelte holds deltagelse.
Gebyr: 75 kr. pr. tilmeldte børnehold (Betalingsinfo følger, når programmet sendes ud).
Forplejning m.v.: Cafeteriet er åbent under stævnet. Derudover er det muligt at opholde sig i Mørke
Idrætscenters ungdomsmiljø, hvor man bl.a. kan fornøje sig med bordtennis, airhockey, pool og lign. På dagen
vil vi også få besøg af Copenhagen Floorball Center, som har lovet at komme med nogle gode tilbud.
Tjek evt. vores hjemmeside, www.darkdevils.dk. Her kan I bl.a. se billeder fra tidligere års julestævner.
Som tidligere er Dark Devils Julecup et todelt stævne for hhv. børn om formiddagen og motionister om
eftermiddagen. Der udsendes separat invitation til motioniststævnet.
(Vi tager forbehold for justeringer af det ovenstående - Eventuelle spørgsmål rettes til Knud Enevoldsen pr. mail eller tlf. 30826068)

Mvh Mørke IF Floorball – Dark Devils
Støt vores sponsorer – de støtter floorballen i Mørke
KP Trans

