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Traditionen tro indbyder Aarhus Studenternes Volleyballforening til årets 
nytårsstævne i dagene mellem jul og nytår! I år er ingen undtagelse, 
og henvendelserne er begyndt at tikke ind så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen

Tirsdag d. 28. december til onsdag d. 29. december!

Her er plads til hold på alle niveauer og rammerne er sat, så alle får den 
bedst mulige sportslige oplevelse. Men det er ikke gjort med det – så stort 
er stævne har naturligvis også en stor fest, så tirsdag d. 28. december 
inviterer ASV til en fabelagtig og traditionsrig fest. Sidste år deltog ikke 
mindre end 35 hold på alle niveauer i såvel stævne som fest og bedre 
anbefaling gives vist ikke!

På de følgende sider finder I alle de informationer I har brug for

vi glæder os til at se jer!

Byder velkommen til 
Nytårsstævne 2010
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Rækker

Der konkurreres i følgende rækker:

A-rækken: Divisionshold 

B-rækken: Kredshold

Mix-rækken: Mixhold på A- og B-niveau

A- og B-rækken er for ´rene´ Dame- og Herrehold, mens Mix-rækken er 
for blandede hold med minimum to spillende damer på hvert hold

Nyt ! Mangler du en spiller for at stille et hold  eller søger du et hold at 
spille på, så prøv vores facebookgruppe og se om du ikke kan finde nogle 
at spille sammen med. Tilmeld dig gruppen ASV Nytårsstævnet 2010 og 
lav et opslag. 

kampe

Alle hold er garanteret minimum 5 kampe i løbet af stævnet. Vi tilstræber 
naturligvis, at fordele kampene bedst muligt over de to dage afhængigt af 
antal tilmeldte hold i hver række. Alle hold har dommer- og sekretærtjanser 
og hvert hold skal medbringe egne bolde til opvarmning og kamp.

Kampene foregår i forskellige haller i Århus, hvor der vil være opstillet 
kiosker med mulighed for at købe vand og sandwiches.

Stævnegebyr

Deltagelse i stævnet koster kr. 500,- pr. hold, som skal betales ved 
tilmelding.

depositum

Der opkræves et depositum på 500,- . pr. hold, som returneres til holdets 
kontakt-person på stævnets sidste dag, såfremt holdet har overholdt alle 
dommer- og sekretærtjanser samt efterladt overnatningslokalet i samme 
stand, som ved ankomsten.

Det er ikke tilladt at nyde medbragte drikkevarer på skolerne, ligesom 
rygning er forbudt indendørs. Overtrædelse heraf medfører tab af 
depositum.
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Morgenmad

Igen i år kan man bestille morgenmad hhv. tirsdag og onsdag. Prisen 
for morgenmad er 30 kr. pr dag. Morgenmaden skal bestilles ved 
tilmelding.

Chili-Café

For deltagere, der har valgt at ankomme aftenen før første stævnedag 
(mandag d. 27. december), afholder vi en Chili-Café. 

Her er der mulighed for, at købe ASVs eventyrlige chili con carne, naturligvis 
suppleret med ris og brød til kr. 30,- pr. portion. Rygende varm, stærk og 
superlækker på en kold vinteraften. Endvidere vil det være muligt, at købe 
øl, vand og enkelte drinks til rimelige priser. 

Det nødvendigt, at I på tilmeldingen tilkendegiver om I er interesseret i 
dette tilbud eller ej. Tilmeldingen er ikke bindende og maden sælges efter 
først-til-mølle-princippet - fra kl. 19.00.

Fest

Tirsdag aften indbyder vi til et brag af en 
fest. Vi sørger for en lækker festmiddag i 
hyggelige rammer. Herefter sørger diskoteket 
for feststemningen. I kan købe fadøl, vand og 
diverse shots, cofees og drinks i baren – alt til 
rimelige priser.

I har mulighed for at købe øl/drinks-kort i 
kioskerne. Det er muligt at købe øl/drinkskort 
med 9 klip til kun 150,-
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I kan bestille billetter til festen ved tilmeldingen af holdet til 150,- per person 
inklusiv menu eller 30,- per person eksklusiv menu. Alternativt kan der 
købes et begrænset antal billetter til festen ved indgangen, hvor prisen 
dog er 50,- per person eksklusiv menu.

Overnatning

Sker i klasseværelser/gymnastiksale og koster 30 kr. per nat per person

Tilmelding

Foregår på www.asv.dk – klik på Stævner i menuen og Nytårsstævne 
2010. 

Tilmeldingsfristen er mandag d. 13. december. 

Jeres tilmelding og betaling er registreret og accepteret, så snart I fremgår 
på listen over tilmeldte hold på vores hjemmeside. 

Her kan I også i dagene op til stævnet hente kampprogrammet samt 
mere detaljerede informationer.

Tak til følgende sponsorer


