TELELANDSSTÆVNE
HOVEDPROGRAM

FREDERICIA
14. OG 15. SEPTEMBER 2019

Velkommen
Velkommen til Telelandsstævne i Fredericia 2019.
For mange af jer er det blevet en tradition at mødes til Telelandsstævne hvert år.
En rigtig god tradition, som vi i planlægningsudvalget er superglade for.
Det er ubetinget sjovere at arrangere et stævne som dette, når I har lyst til at deltage.
Det er også skønt at se nye ansigter. Vi håber at I får en god oplevelse og også vil gøre Telelandsstævnet til jeres tradition. Og måske kan I få flere af jeres kolleger med.
Husk, at du altid har mulighed for selv at påvirke aktiviteterne. Vi modtager mere
end gerne forslag til forbedringer og eventuelle nye aktiviteter.
Og vigtigst af alt er du med din deltagelse en vigtig del af den gode stemning vi også
har tradition for her ved Telelandsstævnet
Vi vil ønske os alle et rigtig godt stævne med fokus på såvel ’kamp til stregen’ som maksimal
hygge.

Planlægningsudvalget

Planlægningsudvalget er selv aktive deltagere i stævnet, men vil selvfølgelig også være behjælpelige med
hvad der måtte være behov for.

Mariann Isaksen
Odense

Finn
Schacksen
arhus

Bjarne Olsen
København

Janne
Rasmussen
Aarhus

Program i hovedtræk
Det overordnede stævneprogram er vist nedenfor – turneringsplaner for de enkelte idrætsgrene vil være tilgængelige på hjemmesiden: http://www.telelandsstaevne.dk

Stævneåbning

Alle stævnedeltagere samles til stævneåbningen i hal 6 klokken 09.30
Efter åbningen går de enkelte idrætsgrene i gang ifølge turneringsplanerne.

5-Kamp

I og omkring Fredericia Idrætscenter
Deltagerne mødes udenfor indgangen kl. 10.00

Badminton

Fredericia Idrætscenter hal 6
Hal 6 lørdag klokken 10.00 – 15.00

Bowling

Fredericia Idrætscenter
Lørdag kl. 10.00 – 15.00

Fiskeri

Nebbemølle Put & Take
Nebbemøllevej 106
7080 Børkop

Fodbold

Fredericia Idrætscenter hal 5 eller udendørs
Lørdag klokken 10.00-11.00 og 12.00-13.00

Motionsløb

Fredericia Idrætscenter
Deltagerne mødes i forhallen klokken 10.00.

Mountainbike

På en bane i Hannerup skov
Deltagene mødes udenfor indgangen kl. 11.00

Petanque

Fredericia Idrætscenter, P-pladsen ved minibyen
Lørdag klokken 10.00 – 15.00

Volleyball

Fredericia Idrætscenter hal 5
Lørdag klokken 10.00-13.00

Stævnekontor

Stævnekontoret vil være placeret i mødelokale 1.
Lørdag klokken 10.00 – 16.00.
Er der ingen på stævnekontoret, gå til dommerbordet i hal 6.

Frokost lørdag:

Der er en sandwich til hver deltager. Disse kan afhentes på stævnekontoret kl. 12.00. Herefter
henvendelse ved dommerbordet i hal 6.

Aktivitetsafslutning

De enkelte aktiviteter afsluttes med præmieoverrækkelse på spillestedet.

Indkvartering

Indkvarteringen finder sted på Best Western Plus Hotel Fredericia, som ligger lige ved siden af
Fredericia Idrætscenter. Indtjekning fra kl. 15.00.
Én fra hvert værelse henter nøglerne i receptionen. Denne person er nøgleansvarlig og sørger
for, at nøglerne bliver afleveret inden afrejse søndag.
Husk lige, at medbragte øl ikke skal nydes ved hotellets hovedindgang – find et lidt
mere diskret sted.

Aftenfest Lørdag

Aftenfesten afholdes i Fredeicia Idrætscenter klokken 18.30-01.00.
Egne drikkevarer må selvfølgelig ikke medbringes, men kan købes til rimelige priser.

Søndag

Morgenmad fra klokken 7.00 til 10.00

Hjemtransport søndag

Busserne kører fra Hotel Fredericia kl. 10.00

Farvel og tak for i år.
På gensyn i 2020

Oversigt over Fredericia Idrætscenter

