Lørdag d. 29. august
2020
Lørdag d. 29. august byder Hammerum IF Specialfodbold velkommen til den sjette
udgave af SOMMERBOLD PÅ HEDEN. Alle er velkomne – hvad enten I har deltaget i
DHIF’s turnering eller aldrig har prøvet at spille kampe

Igen i år satser vi på at afvikle kampe i A til E rækken samt U15-rækken. Rækker med mange
tilmeldte hold deles efter den indledende runde op i to slutspil om medaljer og pokal for at sikre størst
mulig jævnbyrdighed. De første kampe starter ca. 9.30 og inden kl. 18.00 er alle medaljer overrakt. Seneste
tilmelding er tirsdag d. 12. august. Husk at læse om tilmelding på vores hjemmeside. Vores fantastiske sponsorer sikrer
også i 2020, at deltagelse i stævnet er helt gratis, så alle får chancen for at deltage i et stævne med medaljer til de tre
bedste hold i hver række og en flot pokal til det vindende hold. En tilmelding er først gyldig, når depositum på kr. 500 er
indbetalt – depositum returneres efter deltagelse i stævnet.

Læs om tilmelding og meget mere på

www.sommerboldpaaheden.dk
Nyhed: Gratis
overnatning fra
fredag til lørdag

GULDSPONSORER

Inkluderet i prisen på kr. 0 er som altid en lækker T-shirt og en drikkedunk til alle spillere og
trænere som et minde om en god dag. Der vil være gratis frokost bestående af bl.a. en
sandwich og et stykke frugt til alle spillere og trænere. Desuden vil der være mulighed for at
købe kolde drikke og en stadionplatte samt kaffe, kage og slik mm. til særdeles rimelige
priser.
Som noget nyt er der i år mulighed for at overnatte fra fredag til lørdag på den nyopførte
supermoderne Lindbjerg skole, som er bygget lige ved siden af banerne. Overnatning er
naturligvis gratis – også for forældre. Alle overnattende gæster får morgenmad lørdag
morgen, og der vil være en kasse med bl.a. frugt og kiks ved ankomsten fredag. For de
deltagende Sjællandske hold refunderer vi mod fremvisning af kvittering broafgiften tur/retur
over Storebælt for 1 bus pr. klub eller op til 6 personbiler pr. klub.

Bemærk at der er motorvej til Hammerum, så køretiden fra
f.eks. Odense er kun 90 min.

