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1. Velkommen til Øens Hold Cup 

Næsby Boldklub er stolte af at kunne byde velkommen til klubbens 2. udgave af Øens Hold 

Cup. Vi vil benytte lejligheden til at takke alle hjælpere, sponsorere m.fl. for jeres assistance i 

forbindelse med sidste års stævne og for jeres positive opbakning.  

 

Dette års stævne vil blive afviklet i U11-rækken fra den 12.-14. oktober 2018. Indkvarteringen 

sker på Kroggårdsskolen, som ligger i 10 minutters gåafstand fra klubben. Fortæringen leveres 

af Kai Thor (Cateringvirksomhed), således spillerne har ideelle muligheder for at få fyldt 

depoterne op undervejs. 

 

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i Næsby Boldklub! 

 

 

 



 

Husk endelig at kontakte os, hvis 
der er noget, vi kan hjælpe jer 
med! Vi er der for det samme ☺ 

2. Kontaktoplysninger 

Stævneledelse 

• Martin Skøtt, 22 54 12 16 

• Jonas Kjær Gervig, 31 44 16 27 

Næsby Boldklub, 66 18 04 17 

Stævnekontor/information  

• Jonas Kjær Gervig, 31 44 16 27 

Indkvartering Kroggårdsskolen 

• Boe Henriksen, 91 52 87 17 

Bespisning 

• Jonas Kjær Gervig, 31 44 16 27 

• Kai Thor, 65 96 33 77 

Praktiske udfordringer  

• Martin Skøtt, 22 54 12 16 

Dommere 

• Martin Skøtt, 22 54 12 16 
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3. Program  

 
Det endelige program vil blive sendt ud hurtigst muligt.  



 

 
S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Adresser og transport 
 
 
 
Næsby Boldklub 

Stærehusvej 31, 5270 Odense N 

 

 

Kroggårdsskolen 

Smedebakken 24, 5270 Odense N 

 

Rutevejledning i bil 
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Rutevejledning til gående 



 

 

5. Oversigtskort over Næsby Boldklub 
 
 
 

 

P = Parkering 

 

KH = Klubhus 

 

LL = Legeland 

 

KB = Kunststofbane  
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7. Oplysninger 

Ankomst 

Overnattende hold: 

Umiddelbart efter ankomst til Kroggårdsskolen skal holdets 

trænere/ledere henvende sig på sekretariatet. Herefter anvises det/de 

lokaler, hvor holdene skal overnatte. 

 

Ikke-overnattende hold: 

Umiddelbart efter ankomst til Næsby Boldklub skal holdets 

ledere/trænere henvende sig til informations-/stævnekontoret. 

 

Indkvartering 

Alle spillere, trænere m.fl. indkvarteres på Kroggårdsskolen. 

Deltagerne skal selv medbringe sovepose, luftmadras mm. 

 

Ordensregler 

Vi forventer, at I behandler Kroggårdsskolen, Næsby Boldklubs 

klubhus og udenoms arealerne med respekt. Det betyder blandt andet, 

at man ikke færdes indendørs med fodboldstøvler på. 

 

Rygning indendørs på Kroggårdsskolen og Næsby Boldklub er 

forbudt. 

 

Der hænger desuden ordensregler for benyttelse af Kroggårdsskolen i 

de enkelte lokaler. 

 

6. Ordensreglement på Kroggårdskolen 

Det forventes at følgende simple retningslinjer overholdes: 

• Det er ikke tilladt at ryge indendørs på skolen 

• Ryd op efter jer selv 

• Klasseværelser efterlades i samme stand som de modtages i 

• Der skal være ro kl. 22.00 

 

Der vil hele weekenden være mulighed for at købe lettere 

forfriskninger ved sekretariatet. 

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Boe Henriksen, 91 52 87 17. 



 

 
Bespisning 

Morgenmad indtages i gymnastiksalen på Kroggårdsskolen, mens frokost 

og aftensmad indtages i spiseteltet på markedspladsen i Næsby Boldklub. 

Tidsrummene for de enkelte måltider fremgår af programmet. Der vil være 

madarmbånd og kildevand billetter til måltiderne.  

 

Omklædning 

Spillernes omklædning bedes ske på Kroggaardskolen eller i 

omklædningsrummene i Næsby Boldklub, og der skal naturligvis udvises 

hensyn til de øvrige hold.  

 

Omklædningsrum 5 og 6 i Næsby Boldklub er forbeholdt klubberne, der 

deltager i Øens Hold Cup. 

Der er 2 omklædningsrum på Kroggårdsskolen, der kan benyttes. 

 

Resultatformidling 

Under hele stævnet kan resultater og stillinger ses på opslagstavlen ved 

stævne-/informationskontoret i Næsby Boldklub. Stilling og resultater vil 

desuden også kunne følges elektronisk via et link der oplyses ved 

turneringsstart. 

 

Fair Play 

Vis fairplay samt tolerance overfor eventuelle fejl på- og udenfor banen, da 

dette giver en bedre atmosfære til glæde for alle.  

Vi forventer således, at alle vil deltage med en positiv og konstruktiv 

tilgang, således vi i fællesskab kan skabe en uforglemmelig weekend for 

alle deltagende. 

 

Opvarmning 

Husk at passe på banerne. Det betyder, at formel opvarmning i form af løb, 

hurtige fødder etc. så vidt muligt foregår udenfor banerne, mens 

målmandsopvarmningen foregår så lidt som muligt i felterne.  

 

Betaling 

Betalingen for spillere, hold og eventuelt aftensmad fredag, skal ske via 

følgende kontonummer: 

Reg.nr.: 2376   Kontonr.: 0749838906 
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8. Puljeinddeling 

 

Den endelige puljeinddeling kommer hurtigst muligt. 

 

 



 

9. Turneringsplan 

Den endelige turneringsplan kommer hurtigst muligt. 
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 10. Bespisning fredag 

Det er muligt at tilkøbe aftensmad til fredag den 12/10. Dette er lasagne, 

salat og brød. Priserne er: 

 

Børn: 65kr. 

Voksne: 75kr.  

 

Tilmeldelse og betaling senest fredag den 5/10. (Notér venligst klubnavn i 

overførslen). 

 

Reg. 2376  Kontonr. 0749838906 

 

Det er muligt at læse nærmere om Kai Thor på www.kaithor.dk. 

http://www.kaithor.dk/


 

 

 

 

 

Næsby Boldklub 
Stærehusvej 31 
Odense N, 5270, Denmark 
www.naesbyboldklub.dk 
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