
Invitation til Tønder Cup !
26.april – 27.april 2014 !

Den 26.april-27.april afholder TSV-75 atter engang et stort internationalt volleyballstævne. Stævnet 
afholdes over to dage, med mulighed for ankomst allerede om fredagen, hvor der vil være mulighed 
for at træne lidt, eller spille træningskampe, inden det går løs lørdag morgen kl. 8.30. Turneringen 
forventes afsluttet kl. 16.00 søndag eftermiddag. !
Der spilles på følgende niveauer : !
Dame-A og Herre A  
Dame-B og Herre-B  
Mix-A og Mix-B !
A-rækken er for divisionsniveau 
B-rækken er for seriehold !
Ved mixholdene kræves der mindst 2 damer på banen. Vi gør desuden opmærksom på, at ingen 
spiller må spille på mere end et hold uden stævneledelsens tilladelse. !
NB: Bemærk, at der er plads til ca.56 hold ved stævnet og heraf max. 24 hold i Mix-B rækken, og at 
vi går efter først-til-mølle princippet.  !
Vi regner med at blive ca. 500 deltagere, hvert hold må højst stille med 8 personer, der er evt. 
mulighed for at tage en eller et par tilskuer med, hvis holdet har brug for det. !
Det er muligt at overnatte på skoler i nærheden af spillestedet. Medbring derfor selv soveposer, 
liggeunderlag mm, med mindre I vælger at benytte vores tilbud, om overnatning på Tønder 
Vandrerhjem som ligger lige ved siden af Hallen. Denne luksuspakke koster selvfølgelig lidt mere men 
til gengæld kan I sove i en rigtig seng. Der er begrænset antal pladser, derfor gælder også her først-
til-mølle princippet. !
Morgenmaden serveres i Hallen !
Lørdag aften er FESTAFTEN. Alle deltagere har mulighed for at mødes med andre volleyballspillere til 
god mad, en slat at drikke samt hyggeligt samvær med mange mennesker, der alle har 
volleyballsporten som fælles interesse. 
Og hvad er en fest uden dans og musik? Det kan man slet ikke forestille sig, så det er der også 
sørget for.  !
Priser: !
Holdgebyr   650,- kr. pr. hold  
Deltagerpakke  385,- kr. pr. person (2 x overnatning på en skole, 2 x morgenmad samt fest m/ 

spisning).  
Luksuspakke 660,-kr.pr.person  (2 x overnatning på vandrerhjem i flersengs værelse (6 eller 4 

sengsværelser), 2 x morgenmad samt fest m/ spisning) 
Luksuspakke med sengelinned 720,-kr.pr.person (2 x overnatning på vandrerhjem i flersengs 

værelse (6 eller 4 sengsværelser), sengelinned+håndklæde, 2 x morgenmad samt 
fest m/ spisning) 

OBS: Ved bestilling af luksuspakkerne gælder tilbudet så længe der er værelser til rådighed. 



Holdgebyr og deltagerpakker betales ved tilmelding på følgende konto :  Tønder Sparekasse  
Kontonr.: 9828 0000167800 
Mærk venligst indbetalingen med navnet på den holdansvarlige (Den person som er kontaktperson 
for holdet i forhold til os.).  !!!
NB! Ved stævnets afslutning refunderes 300,- kr. af holdgebyret, såfremt holdet har overholdt alle 
sine forpligtelser. Herunder forstås dommerforpligtelser, samt rene og opryddede klasseværelser. ! !

Tilmelding og betaling (holdgebyr og deltagerpakker): 
senest onsdag d. 6. februar 2014. !

Holdet er ikke tilmeldt før vi har modtaget jeres tilmelding, registreret jeres betaling, 
og I modtager en kvitteringsmail fra os !
Stævneprogrammet udleveres ved ankomst, da vi har erfaring for ofte at skulle lave sidste 
øjebliksændringer. !
Yderligere informationer kan findes på: www.TSV-75.dk !!
Med venlig hilsen 
TSV-75 !
P.S. 
Der er ingen copyright på denne invitation ! 
Tag gerne en kopi, til andre personer/hold, som kunne tænkes at ville deltage i Tønder Cup 2014


