I Roskilde Håndbold er en af påskens store traditioner er ungdomsafdelingens tur til Rødspætte Cup i Frederikshavn, hvor vi har deltaget i mange år og også gør i 2018.
Rødspætte Cup 2018 er den 43. udgave i det, der er blevet et af DK’s største internationale indendørs ungdomsstævner og som i 2017 havde deltagelse af 320 hold fra Sverige, Norge, Tyskland, Finland, Ungarn og Danmark.
I 2016 blev Arena Nord udvidet yderlige to baner, således at der nu er hele seks håndboldbaner under samme tag.
Du kan læse mere om stævnet på www.rodcup.dk
I 2018 deltager vi med hold i U12 piger/drenge, U14 piger/drenge, U16 piger og U19 piger/drenge, og der er tale
om ”gamle” årgange, hvilket vil sige 2017/2018-årgange.
Vi drager af sted fra Roskilde torsdag d. 29. marts og returnerer igen mandag d. 2. april om aftenen.
Takket være økonomisk tilskud fra vores Time-Out bod på Roskilde Festival 2017 på kr. 200 pr. deltager, kan vi
gennemføre denne påsketur for kr.1250 pr. spiller. Deltagergebyret inkluderer transport Roskilde – Frederikshavn
T/R, overnatning på skole i Frederikshavn, morgen- og aftensmad fredag, lørdag og søndag, morgenmad mandag
samt en masse gode oplevelser.
Tilmelding skal ske til din træner senest d. 15. februar 2018
Betaling af deltagergebyr på kr. 1250 skal være foretaget senest d. 28. februar 2018, og denne frist SKAL overholdes. Såfremt der betales senere end denne dato, bortfalder tilskuddet på kr. 200, og prisen bliver således kr.
1450.
Deltagergebyret kan kun indbetales på Roskilde Håndbolds hjemmeside – www.roskildehaandbold.dk
Klik på ”Indmeld/kontingent” og vælg menuen: ”Håndboldture/arrangementer” klik så på ”Påsketur 2018”
Herefter logges ind med dit/jeres brugernavn og password (samme som for kontingentbetaling) og følg vejledningen. Når betalingssiden er afviklet får du tilsendt en kvittering via email med det samme.
- Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at tilmeldingen er bindende, og at deltagergebyr ikke refunderes i tilfælde af afbud.
Skulle der blandt forældrene (eller øvrige voksne familiemedlemmer) være nogle, der ønsker at deltage som ledere på turen, er man velkommen til at kontakte Katrine på email: katrine_ohlendorff@hotmail.com for at høre
nærmere om mulighederne
Med håbet om en fantastisk tur
Katrine Ohlendorff & Henrik Hansen

Nærmere info om turen følger i løbet af marts 2018.

