
 

SKAL DU I KONTAKT MED STÆVNET SÅ RING TIL VORES VAGTTELEFON:  

71 78 27 28  DEN ER BEMANDET DØGNET RUNDT UNDER HELE STÆVNET. 

 

FORÆLDRE INFO – U11 STÆVNE I RINGE DEN 27-28-29 marts 2020 

Hvad er der at spise til de forskellige måltider? 
Følgende måltider indgår som standard: 

Morgenmad lørdag og søndag morgen: Havregryn, cornflakes, mælk, juice, the/kaffe, friskbagt bager-rugbrød og 

franskbrød, ost, marmelade, diverse pålæg – også pålæg uden svinekød.  

Frokost lørdag middag: Saft, bager-rugbrød og franskbrød, ost, marmelade, æg, tun, makrel og pålæg. Der vil også 

være pålæg, som ikke er svinekød.  

Lørdag aften:  Kyllingbryst med bådkartofler og salat og hjemmelavet agurkesalat og sovs. Alt lavet af friske råvarer 

fra bunden af. Alle ovenstående måltider serveres på Nordagerskolen.  

Varm mad fredag aften?  
Der indgår ikke aftensmad fredag aften i standard-arrangementet, 

men mange vil gerne have et ordentligt måltid mad fredag, så vi 

tilbyder en gang: (og der laves også variant med Halal-Oksekød) 

OKSEKØDSSOVS MED PASTA OG SALAT  

 TIL KR. 48,- PR. STK. – og man må gerne tage 2 gange          

Dette skal forudbestilles igennem holdets træner senest den  

15. marts. Betaling opkræves af træner/holdleder. 

Allergi?: Vi har erfaring med at bespise allergikere, f.eks. gluten- eller laktose-allergikere. Vi skal blot vide det på 

forhånd, så meddel dette til træner/holdleder senest 15. marts, som så giver det videre til os i samlet 

tilbagemelding.  

Hvor skal vi sove? 
Al overnatning foregår på Nordagerskolen, som ligger tæt på 

Ringe Boldklub. Der ryddes klasselokaler, hvor holdene sover på 

medbragte madrasser. Der er brandvagter / nattevagter til stede.  
 

Underholdning fredag og lørdag?  
Fredag aften og lørdag aften vises der fjernsyn på storskærm:     

X-factor. Lørdag aften tilbydes holdene også en gratis tur i Ringe 

Svømmehal Så husk badetøj! Vi sørger for uddannet livredder. 
 

Følg med derhjemme via Facebook:  

Søg på: ” Øens Hold U10  Ringe marts 2020”   
og meld dig til gruppen. Vi lægger løbende informationer ud, og så opfordrer vi alle til at 

lægge billeder, videoer mm. op på siden undervejs i stævnet. Vi vil også skyde lidt billeder 

og video’er og lægge dem op, så I kan følge med derhjemme. Gruppen ligger her: 

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

 

 

Jens Peder Thygesen  
Ringe Boldklub 
 

PS: Rynkeby er så venlige  

at sponsere juice, smoothies  

saftevand og marmelade til måltiderne.    

Adresser: 

Kampe: RB27, Floravej 17, 5750 Ringe 

Overnatning: Nordagerkolen 

                         Rolighedsvej 16, 5730 Ringe 

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

