TREKANTE
NS
TUR
TIL
TER APEL

2015

44 Wapen van
Vlagtwedde
International foil tournament for
all ages

Saturday November
14th and
Sunday November 15th
2015

EN KLASSISK TREKANTEN
BUSTUR.
Fægtestævnet i Ter Apel i det nord-østlige
hjørne af Holland, er et stævne som
Trekanten har deltaget i 20 gange tidligere,
og hvor klubben har tradition for at vinde
rigtig mange medaljer.
Vi håber at gentage succesen igen i år. Vi
håber på at få samlet nok til at kunne tage en
stor bus derned. For at det kan ske, skal vi
have samlet min. 25 fægtere og 10 forældre.
Nedenstående er beregning er betinget af
dette. Hvis det ikke lykkes at samle
tilstrækkeligt antal, vil vi leje minibusser og
prisen blive justeret.

Når den sidste fægter er færdig, deltager vi i
en fælles middag, som den lokale fægteklub
har arrangeret.
Derefter kører vi tilbage til hotellet til en
velfortjent nattesøvn.
Søndag morgen spiser vi morgenmad på
hotellet, pakker vores ting og kører til Ter
Apel, hvor fægtningen fortsætter. Der vil
igen være en frokostbuffet.
Når stævnet er færdigt og sidste fægter har
modtaget sine præmier, kører vi hjemover.
Der vil være lidt at spise i bussen på vej
hjem.
Alt
efter
kørerforhold,
kørehviletidsbestemmelser o.a. vil vi være i
København (DGI) meget tidligt mandag
morgen.

Kort om stævnet: Stævnet har alle kategorier
for fleuret, fra miniorer til senior - så det er
faktisk bare om at tilmelde sig! Det er et
rigtig godt stævne for de miniorer, puslinge,
dreng/pige og kadetter, der ønsker at prøve
et stævne uden for Danmark.
Turen forløber som følger:
Afgang med bus fra Ingerslevsgade ved
DGI byen fredag den 13. november kl.
12.00.
Mødetid 30 min før.
Vi sejler over ved Rødby, på færgen vil det
være muligt at spise lidt, ellers vil der kun
være en enkelt "tissepause".
Vi overnatter i Tyskland imellem fredag og
lørdag, så alle kan få en god nats søvn.
Vi regner med at være fremme ved hotellet;
Haus Landegge: http://www.gutlandegge.de
Ca. kl. 21.00. Da landstedet egentlig har
lukket på dette tidspunkt, kan de ikke
servere aftensmad for os. Vi vil derfor have
pastasalat, brød og pålæg med hjemme fra til
en gang aftensmad.
Lørdag morgen kl. 7.00 serveres der
morgenmad for os på landstedet. Når alt er
klart kl. 8.00 kører vi videre til Ter Apel –
det er ca. 20 min stemningsfyldt kørsel
mellem kanaler i hollandsk morgendis. Der
bliver vi så og fægter hele dagen. Der vil
være en buffet, frugt og saft, som man kan
tage fra i løbet af dagen.

Regn med mellem kl. 0200 til 0400

PRIS OG TILMELDING:

Bindende tilmelding og betaling senest
d. 28.10.2015 – af hensyn til den videre
planlægning.
Fægtere 2.500,- kr.
Forældre/trænere/søskende/bedsteforæ
ldre 1.300,- kr

Tilmelding via liste i fægtesalen i
Trekanten eller via en mail til:
catharina.winterberg@trekanten.org. –
HUSK AT DET ER BINDENDE
TILMELDING
Oplys: navn, fødselsdato, hvilke
aldersgrupper, der ønskes fægtet i.
Der er en Uhlmann/All Starsforhandler stede under hele stævnet,
hvor vi plejer at få forhandlet os til
nogle gode rabatter.
Spørgsmål angående turen: Catharina
Winterberg,
catharina.winterberg@trekanten.org
Ang. fægtning: Malte,
mtm@trekanten.org

Dato
Transport

Mødested
Mødetid
Afrejse
Hjemkomst
Overnatnin
g

Pris

Hvad
dækker
prisen

13. november – 15.
november 2015
Hvilebus – medbring
tæppe eller sovepose
og en lille hovedpude
DGI byen, Ingerslev
gade
11:30
12:00
Tidligt mandag morgen
Haus Landegge
Medbring
pude/dynebetræk (kan
lejes) eller sovepose
Husk også håndklæde
(kan lejes)
DKK
Fægtere
2.500,
Forældre/træner
1.300,
e
Morgenmad
lørdag og søndag
Frokost/Buffet
lørdag og søndag
Aftensmad
fredag og lørdag

Hvad
dækker
prisen ikke

tilmelding

Indbetaling
Senest
28.10.2015

Let mad/sandwich
søndag aften
Overnatning
fredag og lørdag
Startgebyr: Enkeltstart
15,00€, dobbeltstart 23€
Husk at medbringe
startgebyr i lige
kontanter og i Euro
Lommepenge Drikkevarer i bussen og
lørdag aften
Er bindende ved
tilmelding senest
28.10.15
På konto i Danske
Bank:

reg. nr. 1551
kontonr.
7079435.
Skriv TerApel + dit navn

