Kattegat Cup 2022
Efter en ufrivillig pause, er det igen tid for tilmelding til Kattegat Cup, hvor vi deltager på 20. år. Stævnet
afvikles i år fra

torsdag den 28. juli til søndag den 31. juli 2022
Sidst vi var afsted, deltog vi med 68 spillere og 14 ledere, og vi håber igen, at mange har lyst og mulighed
for at deltage. Vi forventer at vi kan stille med drenge- og pigehold i U10 til U18 (Årgang 2013 – årgang
2005).
Klubberne yder igen et stort tilskud til turen – og det gør vi gerne, da turen har stor sportslig og social
værdi for os og spillerne. En tradition, som vi er stolte af og ønsker, at kan bestå i mange år endnu. Det er
for mange et af årets højdepunkter. Det er et socialt samlingspunkt, der binder spillere, forældre og
klubberne tættere sammen.
Tilmelding
Pris for deltagelse er 450 kr. pr. spiller. Beløbet skal betales ved tilmelding. Tilmeldingsfristen er
mandag den 18. april 2022. Der er i år mulighed for online tilmelding på ØVIs fodbolds hjemmeside;
www.oevifodbold.com, under fanen Kattegat Cup. Er der ikke mulighed med online tilmelding, kan I
kontakte Emma Irgend, 22 93 98 29 eller Emma@irgend.dk, så finder vi en løsning på det. Det er vigtigt
at fristen overholdes, af hensyn til tilmelding af hold til stævnet
Tilmelding er bindende, så bliver man senere forhindret i at deltage, skal man ikke påregne at beløbet
refunderes.
Betaling
Beløbet skal betales ved tilmelding. Det er muligt at betale kontant, ved overførsel eller på MobilePay.
Indbetaling på konto 9054 1275715162
MobilePay 91826
Mulighed for transport
I år tilbyder vi kun bustransport til Kattegat cup. De foregående år er det få deltagere, der har benyttet
transport fra Kattegat Cup. Derfor er det ikke længere noget vi kan tilbyde, men giver det udfordringer så
kontant os – så hjælper vi gerne med en løsning! Af hensyn til bestilling af bus vil vi gerne have oplyst,
hvem der ønsker at køre med bussen til Kattegat Cup. Pris for at køre med bus er 80 kr., og beløbet skal
betales ved tilmelding. Vi forventer afgang til Grenå onsdag aften.
Forældrecamping
Som tidligere år er der indrettet forældrecamping ved kampbanerne. Herfra kan børnene følges på tæt
hold, og den særlige stemning på Kattegat Cup campingpladsen opleves. Campingpladsen er beregnet for
forældre og andre, der ønsker at følge børnene ved Kattegat Cup. Børnene skal kunne mærke forældrenes
opbakning omkring deres sport og give dem tryghed, så campingpladsen er beliggende tæt op ad banerne.

Pladsen åbner dagen før stævnet (onsdag den 27. juli 2022) kl. 15:00, og lukker igen søndag kl. 15:00. Prisen
udgør 800 kr. pr. enhed UANSET antal overnatninger.
Tilmelding/betaling af forældrecamping kan ske samtidig med online tilmelding eller senere ved at tage
kontakt til Emma Irgend. Tilmelder I mere end en spiller, skal I kun tilmelde camping på én af
tilmeldingerne. Ved senere tilmelding/betaling til forældrecamping kan det ske til Emma Irgend,
telefon 22 93 98 29 senest den 12. juni 2022 og ved samtidig indbetaling på konto 9054 1275715162
eller MobilePay 91826.
Gratis ministævne for U6-U9
Lørdag under Kattegat Cup inviteres der til et gratis ministævne for U6-U9 drenge og piger. Har I mindre
søskende med, som muligvis har lyst til at deltage i ministævnet, så giv Johnni (22 18 97 54) besked senest
mandag d. 1. juni 2022. Så kontakter vi jer, når vi kommer tættere på.
For nærmere oplysninger om Kattegat Cup 2022 kan der henvises til www.kattegatcup.dk.
Hvis der ellers er spørgsmål, kontakt Emma Irgend.
Med håb om mange deltagere og en god oplevelse
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