
 

 

 

 

 

 

 

Velkommen ☺ 

PRAKTISKE OPLYSNINGER MM. ANG DET KOMMENDE STÆVNE 

Vi glæder os til at få jer på besøg, og vil her i overskuelig form 

informere jer om en række praktiske oplysninger: 

 

Overnatning:  

Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750 Ringe 

Skolen er klar til indkvartering fra kl. 16:30 fredag 

Baner:  

Ringe BK’s baner v/ Midtfyns Fritidscenter, Floravej 17, 5750 Ringe  

Hvis vejret bliver regnfuldt, kommer der muligvis også kampe på 

”Søbanen”. I kan se beliggenhed på kortet, og som det fremgår er 

alt inden for dejlig, kort gå-afstand ☺   

Kunstgræs / græs?  

Vi fik en ny og rigtig god kunstgræsbane i 2013. Vi anbefaler alm. 

fastknop støvler, da den er meget naturtro. NB: Der må ikke 

anvendes støvler med skrueknopper på kunstgræsbanen.  

Vi planlægger efter 2 8x8 baner på Kunstgræs, og alle øvrige   

baner på græs.  

 

Stævneledelse og kommunikation 

Det er 23. gang, at Ringe Boldklub sammen  

Med OB-Øens Hold inviterer til stævne.  

Vi lægger stor vægt på at køre et højt  

Informationsniveau og servere god mad. 

 

Op til stævnet vil I kommunikere med under- 

tegnede (Jens Peder) men der kan være 

spørgsmål, hvor jeg henviser til Kim (mad).  

 

 

 

 

 

Organisation – Kontakt: 
Information og Betaling: 

Jens Peder Thygesen – 30 28 38 15 

jenspederthygesen@gmail.com 

 

                Jens Peder 

                 

Bespisning:  

Kim Duvander –  20 93 80 00 

kimduvander@gmail.com       

 

                                                                                          Kim 

  



 

 

 

 

Information og Facebook 

Facebook er genialt til kommunikation under et stævne med 450 gæster spredt over et større område. Vi 

laver en speciel Facebook gruppe, som vi opfordrer ALLE – Dvs.: Trænere – Holdledere – Forældre og alle 

andre interesserede i at tilmelde sig. Gruppen kan findes her: 

https://www.facebook.com/groups/1083767441980409/ (eller følg link i mail)   

 

Betaling og betalingsfrist mm. – VI KØRER MED LÆNGERE FRIST FOR RETTIDIG BETALING END STANDARD.  

Vor erfaring er, at det kan være svært for dig at få besked i god tid om endeligt deltagerantal. Derfor 

udsender mail ca. den 10. marts, hvor vi spørger til jeres endelige deltagerantal. Den skal I besvare senest 

den 17. marts, og derefter mailer vi jer opkrævning for deltagerbetaling med  

Betalings frist torsdag den 19 marts 
 

Varm mad fredag aften?  

Der indgår ikke aftensmad fredag i standard  

arrangementet fra Øens Hold, men erfaringen viser, 

at mange er glade for muligheden fredag aften.  

Så vi tilbyder:  

OKSEKØDSSOVS, SALAT OG 

PASTA – STOR portion TIL PRIS:  

KR. 48,- PR. PERSON  
 

Det kræver blot, at I forudbestiller dette, i forbindelse med jeres melding om endeligt deltagerantal.         

NB: Når I bestiller varm mad, kan I selv bestemme spisetidspunktet, så det passer med jeres kampprogram – 

og I kan godt bestille flere spisetidspunkter til jeres forskellige hold. Vi skal blot informeres om, hvornår I 

ønsker at spise (dette spørger vi jer om i en senere mail) ..og maden serveres selvfølgelig frisklavet og varm 

til jeres bestilte spisetidspunkt, og vi laver også en portion, hvor det er med Halal-Oksekød.  

Vi vil tillade os sige, at det plejer at være populært, at få noget god, sund mad fredag aften ☺  

….og det er ikke noget med en lille portionsanretning. Man må gerne gå 2 gange!  

 
Forældreinformation 

Vi har lavet en ”Forældreinformation” som I bedes maile / udlevere til forældrene. Den giver svar på en 

række af de spørgsmål, som drengene kan have mht. mad, indkvartering, tur i svømmehal – og så skal den 

aktivere forældrene til at følge med via Facebook, så dem derhjemme føler sig som en del af stævnet.  

 

Det er også vigtigt, at vi får informationer, såfremt der er nogen som har allergi.  

Vi har erfaring med at lave mad til f.eks. laktose og gluten allergikere.  

Vi skal blot vide det senest den 17. marts, da vi grundet indkøbsmængderne skal indlevere vores 

indkøbsliste ugen inden stævnet.  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1083767441980409/


 

 

 

 

 

 

Praktik omkring overnatning.  

Overnatning sker på Nordagerskolen, Rolighedsvej 16, 5750 Ringe. Ved ankomst skal I melde jeres ankomst 

til Jakob. I kan ikke komme ind før 16:30 grundet undervisning, og check-in er senest kl. 18:00, med mindre 

andet aftales med Jakob.  

I forbindelse med check in opkræves depositum på kr. 200,- pr. klub.  

Dette gøres for at sikre ordentlig check-ud, og depositum betales tilbage ifm. check-ud søndag. 

Vi sørger for, at der er ryddede klasselokaler til jer. Madrasser, soveposer mm. medbringer I selv. 

NB: Venligst kun enkeltmandsmadrasser – ellers må I sove flere på samme madras 

NB: Klasselokalerne kan ikke aflåses, så efterlad aldrig værdier i jeres klasselokaler. 
 

Spillesteder og omklædning:  

Spillesteder vil fremgå af kampprogrammet mht. fordeling på Ringe Boldklubs baner og evt. Søbanen. 

Eventuelle ændringer undervejs, vil blive meddelt via stævnehjemmeside og Facebook. Uanset hvor man 

spiller, så foregår al omklædning i Midtfyns Fritidscenter. Der er i alt 8 omklædningsrum og I vil blive tildelt 

et fast omklædningsrum, som I sandsynligvis deler med andre klubber.   
 

Badeforhold for trænere/holdledere/forældre:  

Der er bademulighed på Nordagerskolen – KUN FOR VOKSNE. Nordagerskolen er under ombygning ved 

Gymnastiksal, men det skulle være muligt at komme derhen.  

Al drengenes badeaktivitet foregår efter deres kampe i Midtfyns Fritids Center. 
 

Derudover tilbyder vi også en række andre ting:  

Resultatservice: Mange ønsker at følge med i andres / kommende modstanderes resultater. Derfor uploades 

alle kampresultater løbende til www.ringeboldklub.dk og vil også blive lagt på Facebook.  

Trådløst netværk: Der er trådløst netværk i Klubhuset og på 

Nordagerskolen. 

Adgangskoden bliver meddelt på opslag.  

Tøjvask: Det vil være muligt at indlevere et sæt spilletøj og få 

det vasket og tørretumblet. Aflever f.eks. når I er færdige med 

dagens kampe, og så er tøjet klar næste morgen. NB: Det 

kommer retur i en sort sæk, og vi kan ikke garantere for, at det 

er lagt sammen. Prisen for et sæt spilletøj eksklusiv 

træningsdrager mm. er kr. 130,-. 
 

Hvad skal I huske selv at medbringe?  

Vi sørger for, at kamplederen har en bold med til hver kamp, men I skal selv medbringe: 

• Egne bolde og eventuelt kegler til opvarmning 

• Overtrækstrøjer / alternativ farve spilletrøje 

• Ajourført liste med navnene på alle overnattende spillere, trænere, holdledere og forældre. Dette er 

et krav fra Brandmyndighederne. Vi har lavet en online registrering af spillerlister,  og dette hører I 

nærmere om lidt senere.  
 

 

http://www.ringeboldklub.dk/


 

 

 

 

 

 
 

Underholdning fredag og lørdag:  

Grundlæggende er spillernes opførsel og adfærd jeres ansvar, men vi vil godt hjælpe med at underholde 

dem. Fredag aften er der ”X-Factor”, som vil blive vist på storskærm på Nordagerskolen, og lørdag er der 

fuldt program diverse landskampe mm., så der skal nok komme ”Bold på Storskærmen”        
 

Lørdag har vi booket Svømmehallen i Ringe i  

3 timer fra 18:30, og det er gratis for jer at gå i svømmehallen. For at det skal være til at holde ud for alle, så 

bliver der lavet 3 ”vinduer” af én time, så hvert hold får 

tildelt en time, hvor de kan gå gratis i svømmehallen. 

Præmissen for at komme i svømmehallen er, at hvert 

hold har en voksen med inde i svømmehallen, til at 

hjælpe med at holde lidt justits på drengene.   

Vi sørger for, at der er en uddannet livredder, men han 

kan ikke styre måske 150 drenge på én gang, så der beder 

vi om jeres hjælp. Den voksne behøver ikke gå med i 

vandet, men kan få udleveret sko-overtræk. 

 

….og vi kan garantere, at turen i svømmehallen plejer at gøre det nemt at få drengene til at falde i søvn 

lørdag aften ☺  

 
 

Brandvagt: 

Der er 2 brandvagter både fredag og lørdag nat på Nordagerskolen. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede pr. mail jenspederthygesen@gmail.com 

eller på mobil 30 28 38 15 (læg besked, hvis jeg ikke lige kan tage den). 

Vi sender en mere detaljeret stævneplan med flere praktiske oplysninger i ugen op til stævnet. Vi glæder os 

til at give jer en forhåbentlig rigtig god oplevelse i Ringe.  
 

 

 

 

Jens Peder Thygesen 

Ringe Boldklub – RB27 

mailto:jenspederthygesen@

