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Generell informasjon
I Hundvåg fotball kan de som fyller 13 år samme år, reise på utenlandscup med sitt lag. Vi har valgt
Vildbjerg cup som vår felles turnering. Vi hadde 25 års jubileum i fjor, og kom hjem med den største
pokalen vi noensinne har fått! Vi oppfordrer spillerne til å se på kampene til de andre lagene i
klubben!
Alle spillere bor sammen med laget, og alle aktiviteter og utflukter man planlegger, gjøres med hele
laget.
Vildbjerg Cup arrangeres i år for 40. gang.
Det har vært ca. 10.000 spillere og ledere fra hele verden som deltar.
Det avvikles ca 2000 fotballkamper på 46 forskjellige baner.
Cupen spilles i to avdelinger, med innledende puljer med 4-5 lag, hvor alle lag spiller mot hverandre.
Nr. 1 og nr. 2 i hver pulje går videre til A-sluttspillet, de øvrige går videre til Dominus Cup. Begge
sluttspill avvikles etter cup-system.
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Ett 11 manns lag kan maksimalt bestå av 16 spillere pr. kamp, og ett 8 manns lag kan bestå av maks
12 spillere pr. lag
Spilletid vil variere etter alder, og etter nivå inndeling.
Her kan dere lese mer om spilleregler; http://www.vildbjerg-cup.dk/spillerregler-214
Program kan leses her; http://www.vildbjerg-cup.dk/vildbjerg-cup-2018-3

Før reisen
Alle spillere og lagledelse reiser i Hundvågklær.

Pakkeliste
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Luftmadrass maks 90 cm, evt. dobbelmadrass med to spillere (og evt. pumpe) - kan være
lurt la madrassen ligge med luft i et døgn før avreise for å sjekke at den ikke lekker
Lappesaker til luftmadrass
Sovepose eller dyne / pute / laken (kan også være lurt å ha laken under madrassen så blir
det mindre knirke lyder …)
Toalettsaker (husk solkrem, gnagsårplaster, sportstape, evt. reisesyketabletter og personlig
medisin)
Håndkle
Klær for varm og kald sommer / regnbyger
Hundvågklær / treningsklær
Kampdrakt: - Fotballshorts, fotballstrømper (flere par), leggbeskyttere, fotballsko
(kampene spilles på gressbaner), Caps (keeper), keeperhansker, drikkeflasker, liten sekk
eller bag.
Badehåndkle / badetøy (hvis det planlegges å dra på utflukt)
Lommepenger (DKR) (beløp avtales for hvert lag) / Bankkort
Reiseforsikring
Gyldig legitimasjon (ferjen) – bankkort med foto og fødselsdato, førerkort eller pass.

Lagledelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klessnor / klesklyper
Skjøteledning (til mobiltelefoner på overnattingsted / klasserom / gymsal)
Skotørker
Bøtte, svamp (hvis varmt)
HFK vimpler (leveres til møtende lag / hentes hos daglig leder)
Førstehjelpsskrin
Isposer
Baller
Vester
Kontaktinformasjon til spillere og foreldre
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•
•

Kopi av pass for alle spillerne (i tilfelle stikkprøver på alder på cup´en)
1-2 madrasser for foreldre som sover med laget

Informasjon om avreise-/oppmøtedag
HFK organiserer busstransport for de deltakere som ikke reiser sammen med foresatte.
Dato for bussavgang er 1. august formiddag, og bussen er tilbake på Hundvåg natt til 6.
August.
Vi deler i år buss sammen med Vardeneset Ballklubb.
Informasjon om klokkeslett for bussavgang vil bli gitt nærmere avreise.
Avreise fra Vildbjerg er søndag 5. August kl. 16:00 utenfor innkvarteringssted.
Om reisende med buss ikke skal være med begge veier, MÅ dette informeres om på
forhånd.
Alle reisende med bussen må ha med pass.

Mat på reisen
Det blir bestilt buffet begge veier på båten, annen spise og drikke må deltaker ha med selv.
Buffeen er inkludert i prisen.

Reiseledere
En representant fra laget MÅ følge bussen hver vei. Representanten vil ha ansvar for sitt lags
deltakere. En voksen per 16 ungdommer.

Tax free handling
Tidligere erfaring tilsier at mange kjøper brettevis av brus på tax free’en.
Det er ikke mulighet til å åpne bagasjeluken når bussen står på båten, og av HMS årsaker
kan det ikke legges brusbrett på hattehyllen. Alt som handles må derfor oppbevares ved
eget sete.

Ankomst innkvartering
De som kommer med privat transport henvender seg direkte til innkvarteringssted.
Om det blir tildelt en hall og ikke klasserom, må laget samles og sove i sammen i gruppe.

Innkvartering og måltider for deltakere/lagledere/trenere
HFK melder inn antall lag og deltakere til Vildbjerg Cup, og det er de som står for å finne
innkvartering for oss. Det er ingen garanti at vi får samme innkvartering år etter år, og
erfaringen er at de er meget sene med å koordinere og formidle dette.
De enkelte må derfor følge med på Vildbjerg Cup sine hjemmesider, hvor denne informasjon
som regel blir lagt ut 3-7 dager i forkant.
Innkvartering er åpen fra onsdag ettermiddag.
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Alle måltider er inkludert i påmeldingsavgiften – MEN første måltid fra Vildbjerg Cup er ikke
før middag på torsdagen.
Hvert lag må derfor koordinere med frokost og lunsj til deltakere i forkant av dette.
Her brukes de pengene som er betalt inn ekstra fra hver enkelt deltaker.
Om spesielle hensyn skal tas i forbindelse med religion og allergi må dette meldes inn i
forkant. Dette skal meldes inn med deltakerlister.

Trener/lagleder til stede på dagtid
Dersom laget oppholder seg på overnattingsstedet på dagtid må det alltid være en
trener/lagleder/foreldre tilstede.
Det er for å påse orden og oppførsel.

Foreldre/Foresatte overnatting i hall/skole
Om ikke lagleder eller trener overnatter med sitt lag, må laget fremskaffe en vakt til å
overnatte sammen med laget. Det må være vakt tilstede onsdag, torsdag, fredag og lørdags
kveld og natt.
Denne vakten vil få tilsendt en arbeidsbeskrivelse i forkant som forklarer oppgaver og hva
som forventes av dem. De må også søke om og levere politiattest i forkant.

Spillererklæring
Hver enkelt spiller og deltaker skal skrive under på erklæring og returnere til trener/lagleder
senest 10 dager før avreise. Det anbefales å ha disse tilgjengelig i underskrevet stand om det
skulle bli nødvendig med reaksjoner.
Erklæringen ligger som et vedlegg til denne informasjonen.

Kontaktpersoner – HFK
Kontaktpersoner for HFK vil være ungdomsleder, Maylin Goa Sivertsen Tlf. 911 31 934 og
vara ungdomsleder, Ragnhild F. Norberg Tlf. 988 53 615
Nødnummer i Danmark: 112
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