
Vi ser frem til et godt stævne

Sportslige hilsner 
Kontaktperson, Jørgen Dalgaard
mob: 40586844, mail: SvendborgHKserie1og2DM@hotmail.com

22. april-23. april 2017
overnatning fra fredag d. 21. april  

for Serie 1 hold

Kære håndboldvenner
Vi har den store fornøjelse, for 3. gang, at indbyde til Det uofficielle DM for Serie 1 hold. Den perfekte sæsonafslutning for cremen af 
Serie 1. For tredje gang samler vi 16 af de bedste Serie 1 hold fra Danmark til et stævne, som både indeholder spændende kampe og 
en god fest med dansemusik lørdag aften. Vi glæder os til at se jer i Svendborg.

Hvem kan deltage?
Hold fra Serie 1 som til nytår ligger imellem de tre bedste i deres 
Serie 1 pulje. Maksimalt 8 damehold og 8 herrehold.

Tilmelding
Man kan tilmelde sig allerede nu.
Tilmelding fungerer efter først til mølle princippet.
Tilmelding er først gældende når holdgebyret og depositum er 
indbetalt. Når vi har modtaget holdgebyret og depositum, får I 
bekræftelse på deltagelse.

Hvad indeholder stævnet?
• Minimum 4 kampe til hvert hold. 
• Spilletid 2 x 20 minutter med 2 dommere
• Fest med lækker mad og dansemusik i Nymarkskolens Hal 

lørdag d. 23. april kl. 19.00 – 01.00.
• Personlige præmier til nr. 1, 2  og 3.
• Overnatning på Nymarkskolen i Svendborg.
• Morgenmad på Nymarkskolen i Svendborg.
• Spillesteder: Idrætshallen 1+2, Midtbyhallen og Rantzausmin-

dehallen. 
• Al transport sørger holdene selv for. Hallerne ligger inden for 

10 minutters kørsel af hinanden.

Priser
Depositum 1000,00 kr. 
betales tilbage når klasseværelset afleveres i opryddet og uska-
det tilstand.

Holdgebyr 995,00 kr. 
Depositum og holdgebyr skal begge indbetales sammen med 
første tilmelding. (Først ved betaling af holdgebyr og depositum 
gælder tilmelding)
Ved afbud efter d.1.3.2017 går holdgebyr og depositum tabt.

Deltagergebyr
• 430,00 kr. for en overnatning (lør-søn), fest lørdag aften og 

morgenmad søndag.
• 490,00 kr. for to overnatninger (fre-lør, lør-søn), fest lørdag 

aften og morgenmad lørdag og søndag.

Deltagerbetaling indbetales i forbindelse med deltagertilmelding, 
senest d. 1.3.2017.

Tilmelding sker via www.svendborghk.dk
Holdgebyr og anden indbetaling på 
reg. nr: 2680 kontonr: 7560132128. 
Husk at angive klub og dame/herre hold.

Uofficie
lt DM


