
        JULECUP 2018 

Kære spillere og forældre 

Så er vi klar med de praktiske oplysninger til årets juletur til Ikast. 

Mødetid 

Vi mødes på Ølstykke Hallens parkeringsplads den 27. december kl. 10.30, hvor busserne holder klar. Der vil være 

skilte i forruden på busserne, så alle kan se, hvilken bus de skal med. Afgang kl. 11.00 

Hjemkomst 

Den 30. december ca. kl. 20.30. Vi ankommer ved Ølstykke hallen, og I vil få nærmere besked fra træner og 

holdledere, når vi er på vej. Følg også med på HØJ’s Facebookside 

Mad og drikke på turen 

Aftensmad den 27. december er en del af arrangementet. Der er morgenmad, frokost og aftensmad den 28. – 29. 

december. Den 30. december serveres morgenmad og frokost. Morgenmad og aftensmad serveres på skolen og 

frokost serveres ude i hallerne.  

Indkvartering 

Vi skal bo på Nordre Skole, Hagelskærvej 8, 7430 Ikast. Det er forholdsvis små klasselokaler, så bagage bedes 

begrænses. Dobbelte luftmadrasser medbringes kun hvis man deler med en holdkammerat.  

Praktiske oplysninger – hvad skal du huske? 

Luftmadras/underlag (ej foldemadras) 

Dyne/sovepose, hovedpude, lagen 

Tandbørste/tandpasta/shampoo 

Badetøfler eller lignende inde sko 

Undertøj 

T-shirts 

Badetøj 

Frokost/drikkevarer til busturen d. 27. 

Sygesikringsbevis eller kopi af det 

Lommepenge 

Håndboldtaske til at have med i hallerne 

Håndboldsko 

Strømper (rigeligt) 

Knæbeskyttere mv. hvis man bruger det 

Håndklæde 

Træningsdragt 

Drikkedunk 

 

 

 
BEMÆRK: Alle skal mærke deres bagage med farvede bånd i henhold til nedenstående liste:

U10 : Piger & Drenge – Grønne 
U12 : Piger & Drenge – Røde 
U14 : Piger & Drenge – Blå 

U16 : Piger & Drenge – Hvide 
U18 : Piger & Drenge – Guld

 

Lederne omkring holdene sørger for, at alle spillere er kommet ombord på busserne ved afrejse fra Ølstykke og Ikast, 

Lederne afventer også ved hallen til alle er blevet hentet. Kontaktoplysninger på dit holds ledere sørger de selv for at 

sende ud til de enkelte hold.  

Følg med i resultaterne mm. på www.julecup.dk og på HØJ’s Facebookside 

Vi glæder os til at være sammen med børn og unge på turen ☺ 

 

VI ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL 

Mange julehilsner 

Helene & Per 

HØJ Håndbold 

http://www.julecup.dk/

