
  

 
 

 
 

Bjæverskov marts 2018 
 

 Hanze Trophy d. 30. marts – 2. april 2018 
 
Den endelige rejseplan for turen til Holland ligger nu klar.  
 

MØDETID ER FREDAG D. 30. MARTS KL. 06.00! 
 
Det er vigtigt, at man er der til tiden - ellers kommer man ikke med! 
 
Programmet er som følger (med forbehold for ændringer): 
 
Fredag d. 30. marts  
 Kl. 06.00: Mødetid ved Skovbohallen (P-pladsen) 
 Kl. 09.15: Færge Rødby – Puttgarden 
 Kl. 17.00: Ankomst Summercamp Heino (indkvartering) 
 Ca. kl. 19.00: Aftensmad 

Herefter frit program 
 
Lørdag d. 31. marts 
 Formiddag: Turnering - Indledende kampe 
 Eftermiddag: Turnering - Fortsættelse af kampene 
 Aften: Frit program 
  
Søndag d. 1. april 
 Formiddag: Turnering - mellemrunde kampe 
 Eftermiddag: Placeringskampe / Finaler 
 Præmieoverrækkelse efter finalerne 
 Aften: Frit program 
  
Mandag d. 2. april 
 Kl. 10.00: Afrejse 
 Kl. 18.15: Færge Puttgarden - Rødby 
 Ca. kl. 20.30: Hjemkomst Skovbohallen 
  
Programmet er fastlagt ud fra bussens gældende køre/hviletids bestemmelser.  
Busselskabet er Københavns Bustrafik Bådehavnsgade 38 2450 København SV Tlf. 43263600 
  
Hjemtidspunktet er kl. 20.30, men dette er lidt usikkert. Hvis der sker ændringer, så giver vi 
besked via SMS fra kampklar og/eller Facebook, når vi kender tidspunktet for hjemkomsten. 
Ansvarlig for holdene: 
Årgang 07 (U-11): Mikael Daugaard og Jim Petersen 
Årgang 06 (U-12): Jakob Hammerum, Morten Kristensen, Christian Gadegaard, Martin Grebak. 
Årgang 04/05 (U-14): Niels Kryger, Martin Nygaard Nielsen, Yusuf Görmez og Nicolai Krogh 
Årgang 03 (U-15): Søren Jul Christiansen og Carsten Hartmann 
 
 



  

 
Praktiske oplysninger: 
Morgenmad og aftensmad er inkluderet, undtagen morgenmad fredag og frokost (alle dage), 
samt evt. aftensmad mandag. (Spillerne skal selv stå for denne udgift). Medbring evt. 
madpakke til turen om fredagen. Der er selvfølgelig mulighed for at købe lidt til turen 
ombord på færgen, og når vi holder pauser. 
 
Såfremt en af spillerne skal have medicin eller lider af køresyge, bedes dette oplyses til Jacob 
(formanden) + træneren, SENEST tre dage inden afrejsen. Det gælder også, hvis der er andre 
oplysninger, vi skal vide. 
 
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil tillade energidrikke som ”Red Bull” eller lignende på 
turen. Vi mener ikke, at det er nødvendigt at indtage energidrikke, og vi har dårlige erfaringer 
med dette, fra tidligere ture. Ligeledes tillader vi ikke indtagelse af alkohol og andre rusmidler 
hos spillerne. 
 
Det er meget vigtigt, at alle husker BLÅ sygesikringsbevis og PAS! 
Begge dele vil blive samlet ind af trænerne for de respektive hold, inden afgang.  
Man kommer ikke med, hvis man har glemt det!!! 
 
Alle spillere og ledere er dækket af en fælles rejseforsikring, som er tegnet af DIF og DGI. 
Forsikringen dækker de behov, som det blå sygesikring ikke dækker. Læs mere på 
www.idraettensforsikringer.dk   
 
Medbring så få værdier som muligt. Der er altid en risiko for tyveri, når mange mennesker er 
samlet.  
Pas, penge og sygesikringsbevis kan opbevares af holdlederne, således at spillerne ikke selv 
skal gå med disse ting på sig. 
 
I nødstilfælde kan følgende kontaktes i Holland – KUN NØDSTILFÆLDE:  
Formand, Jacob Jørgensen: +45 2089 5472 
Henrik Krogh: +45 2040 3555 
 
Vi skal bo på Summercamp Heino. Se www.heino.nl/en for mere info. Adresse: 
Schaarshoekweg 1 8131RE WIJHE. Vi bor i to kæmpe hytter med plads til 50 i hver. På 
værelserne er der køjesenge. Så man skal medbringe lagen + sovepose og evt. hovedpude. 
Oplysninger om turneringen kan ses på http://www.hanzetrophy.nl/ 
Spillestederne har følgende adresser:  
Sportpark "De Siggels" IJsselcentraleweg 9, 8014 BK, Zwolle.  
Sportpark ”Jo van Marle” Landsheerlaan 42, 8016 KH Zwolle. 
 
Sponsorer 
Hvis der er forældre eller firmaer, som kunne tænke sig at sponsere noget til turen, er de 
meget velkomne. Det kunne f.eks. være en sodavand, kildevand eller noget frugt til turen.  
Ring eller mail til Henrik eller Jacob. 
 
Det kan ligeledes anbefales, at du tjekker hvordan vejret bliver, inden du pakker. På DMI's 
hjemmeside www.dmi.dk under verdensvejr, kan man søge på Zwolle, og se en 
femdøgnsprognose. Da det kan være koldt i påsken, er det vigtigt, at man har noget varmt tøj 
med. Lørdag og søndag skal vi være ude hele dagen.  
 



  

 
Pakkeliste / huskeseddel 
 
PAS 
BLÅT SYGESIKRINGSKORT 
Lommepenge (EURO). Det er forskelligt, hvor meget spillerne har brug for, 
men der skal være penge til frokost – hvis ikke holdene har lavet frokostordning. 
Hør træneren for info. 
 
Fodboldstøvler – (Bemærk: Der må IKKE spilles med jernknopper på kunstgræs) 
Benskinner 
”Holland tur” hættetrøje (udelveres inden afgang) 
Lagen – Vigtigt – Der er madrasser 
Sovepose 
Drikkedunk  
Håndklæde 
Toiletsager 
Fritidstøj f.eks træningsdragt inkl. undertøj, strømper mm. 
Overtøj 
Regntøj til mellem kampene (vi skal være ud både lørdag og søndag) 
Badetøj, der er indendørs pool 
Lille taske eller rygsæk, til at tage med til kampe. F.eks til fodboldstøvler, så man ikke har dem 
på i bussen.  
Ting til køreturen i bussen, eks. et lille tæppe, pude mm. 
Madpakke til morgenmad og frokost fredag. 
 
Det er en god idé at mærke tøjet med navn, da der er mange stykker tøj med på 
sådan en tur. 
Bemærk venligst, at der er begrænset plads i busserne. Det vil sige, at nogle simple 
regler skal overholdes: Hver deltager bør kun tage 1 taske/kuffert med (foruden 
sovepose) Hvis muligt, brug ”bløde tasker”, da de er nemmere at få plads til i 
bussen. Ligeledes bedes man sætte navn på tasken. 
 
Klubben medbringer selvfølgelig kamp tøj (2 sæt pr. hold) og bolde m.m. 
 
”Hollandstur hættetrøje” 
Inden turen vil alle deltagere få udleveret deres ”Hollandstur hættetrøje ”. Vi forventer at 
udleverer den i løbet af uge 12. Hvis man kan nå det, anbefales det at vaske trøjen med 
vrangen udad. Følg vaskeanvisning på trøjen. 
 
Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til: 
 
Jacob Jørgensen  Henrik Krogh  
20 89 54 72 20 40 35 55 
formand@bjaeverskovfodbold.dk henrik@bjaeverskovfodbold.dk  
 
Vi glæder os til en forhåbentlig dejlig tur med godt kammeratskab og god fodbold. 

 

www.bjaeverskovfodbold.dk 


