
 

     JULECUP 2017 
 

Turen går igen i år til Midtjysk Julecup - 4 dage med råhygge og håndbold 

 

Så er det tid til at melde sig til årets julestævne! 

 

HØJ bliver indkvarteret samlet på Nordre Skole, hvor vi har boet flere gange før.  

 

Der er afgang med busser fra Ølstykkehallen den 27. december, og vi er hjemme igen den 30. december ud 

på aftenen (nærmere info følger til alle tilmeldte med nøjagtig mødetid, pakkeliste mv.). 

 

Turen kommer i år til at koste 875 kr. pr. deltager. Beløbet dækker deltagergebyr, tilskud til bustransport 

samt forplejning fra 27. december (aftensmad) til og med frokost den 30. december. Herudover får ALLE 

deltagere udleveret den sædvanlige flotte ”HØJ ON TOUR” T-shirt. 

 

Tilmelding og betaling foregår på HØJ’s hjemmeside – log på og gå ind under ”Event” – 

sidste frist for tilmelding/betaling er tirsdag den 31. oktober !! 

 
Vi er i år i den heldige situation, at vi har forhåndstilmeldinger fra samtlige trupper i klubben. Det vil sige,  at vi 

har alle trupper fra U10 til og med U18 repræsenteret. Det bliver dermed den ultimative KLUBTUR :-) 

 

Det er vigtigt for os at påpege, at klubben, cafeteriet samt vores støtteforening giver et betragteligt tilskud 

til turen, således at deltagerprisen kan holdes nede på ovennævnte beløb – deltagerne opnår på den måde en 

besparelse på mere end 500 kr.!! Klubbens tilskud kommer primært fra salget af julekalendere, hvorfor det er 

super vigtigt, at alle støtter op omkring salget af julekalenderne.  

 

Der skal lyde en STOR, STOR tak til alle frivillige, der i løbet af året hjælper til ved diverse arrangementer og 

i Tutten samt til sponsorer og andre bidragsydere, som støtter ungdomsarbejdet i HØJ. Det er på grund af Jer, 

at klubben kan give tilskud til fælles klubture, som er fundamentale for klubbens sociale liv.  

 

Mange håndboldhilsner fra 

Børne- & Ungeudvalget      

 

Er der spørgsmål til turen, så kontakt jeres træner eller holdleder - eller skriv til 

Helene på hr@hojhaandbold.dk eller Per på per.hojhaandbold@gmail.com  

mailto:hr@hojhaandbold.dk
mailto:per.hojhaandbold@gmail.com

