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Kære piger, trænere og ledere
Velkommen til den 21. omgang af Danmarks sjoveste pigefodbold træningslejr. Vi håber I vil nyde
weekenden og få en masse fantastiske oplevelser med hinanden inden sæsonen for alvor starter.
DSPFTL er ikke en turnering. Pigefodbold skal være sjovt og der skal være plads til alle. Socialt skal
vi alle kunne hygge os på tværs af alder og klub. Derfor spiller vi uden point og uden placeringer –
og glæder os over at pigerne hygger sig!
Indkvarteringen foregår på Rungsted Gymnasium og Vallerødskolen. Der anvendes klasseværelser
og gymnastiksale til holdene. Der er separate indkvarteringslokaler til de mandlige trænere og
ledere.
Kl. 23.00 skal der være ro på værelserne. Der er nattevagt på skolerne.
Kioskområdet på Rungsted Gymnasium er åbent efter kl. 23.00, hvor trænere/ledere kan opholde
sig og vil blive budt på øl eller vin.
HUSK!
•
•
•

•

Borde og stole skal opsættes på samme måde som I har modtaget lokalet, da alle borde og
stole er indstillet individuelt efter hver elev.
Fej klasselokalet rent, tøm skraldespanden og læg den uden for døren.
Lokalerne afleveres i samme stand som de modtages. Boldspil sker ikke I lokalerne – kun
på banerne!

At skal være ude af klasseværelserne seneste kl. 12:00 søndag

Adresser:
Rungsted Gymnasium
Stadion Allé 16
2960 Rungsted Kyst
(Tjek in kl. 08:30 – 09:45)

Vallerødskolen
Stadion Allé 12
2960 Rungsted Kyst

Tjek in foregår på Rungsted Gymnasium mellem kl. 08:30 – 09:45. Efterfølgende mødes alle i
samlingssalen kl. 10:00 til Velkomst.
Med venlig hilsen
Susanne, Allan og Peter
HUI’s Pigeudvalg

2. Bespisning og menu:

Sted

Madtider

Fællessalen på Rungsted Gymnasium

Lørdag aften
17:30 – 18:45
18:30 – 19:30

Søndag morgen
Andre hold
Hold der spiller
kamp kl. xx.xx
og senere

07:00-07:45 (De hold der spiller kl. 09:00)
07:45-08:30 (De hold der spiller kl. 09:45/10:00)
08:15-09:00 (De hold der spiller kl. 10:15/10:30)

Det er vigtigt at holde tiderne, så alle kan nå at få spist.

Lørdag
Frokost
Aftensmad

Udleveres fra det grønne skur ved på mellemste niveau fra kl. 11:30
Lasagne
Kylling i karry (laktosefri og glutenfri), hertil dampede ris
Pastasalat vendt med grønt og pesto
Grøn salat
Brød og smør

VIGTIGT: Aftensmaden vil blive serveret som buffet. Derfor vil samlingssalen være aflukket for ikke
betalende deltagere under spisningen. Hold lukkes kun ind samlet i spisesalen.

Søndag
Morgenmad

Franskbrød/ rugbrød, cornflakes, havregryn, ost, pålæg og marmelade.
Juice, mælk, kaffe og the.

Frokost

Udleveres fra det grønne skur fra kl. 11:00

Kaffe/the

Der er fri kaffe & te til trænere og ledere hele weekenden (ikke forældre) – ved
boden på banerne og i kiosken om aftenen.

Vi bakker op om en sund linje og leverer frisk mineralvand til maden.
Alle frokostkasser indeholder også frugt til pauserne.

3. Praktiske oplysninger
Betaling
For de hold der ikke har overført betaling, sker afregningen ved ankomst!
Hav venligst lige penge klar.
Rygning
Reglement for Hørsholm Kommune er total rygeforbud i alle bygninger!
Afrejse
Trænere og ledere er ansvarlig for at gældende reglement overholdes. De fleste hold har tidligere
efterladt lokalerne i opryddet stand, hvor pigerne selv har hjulpet med at feje, tømme skraldespand,
sætte borde og stole på samme plads som de var da de kom. Inden afrejsen gennemgås
klasseværelserne muligvis med en repræsentant fra HUI.
Lokalerne skal være efterladt senest kl. 12:00.
Evt. bagage kan opbevares ved indgangspartiet på Rungsted Gymnasium eller foyer ved Nøglepigen på
Vallerødskolen. (FØLG VENLIGST AFREJSESEDDELEN – SIDSTE SIDE)
Omklædning/bad - spillere
Findes på Rungsted Gymnasium i bygningen ved indgangen. (se kort)
Findes på Vallerødskolen ved sovesal på 1. sal
I den gule bygning ved kunststofbanerne.
Omklædning/bad – trænere/ledere
Der vil for trænere/ledere være angivet to badeværelser på Rungsted Gymnasium gymnastiksal.
Bolde
Husk egne bolde til opvarmning og overtræksveste på banerne, så de ikke bliver væk.
Boldspil forbudt indendørs på skolerne

Oversigtsplan over Rungsted Gymnasium

Lokale

Klub

Lokale

Klub

A12

BK Union

B13

Rørvig Idrætsforening

A13

Træner lokale

B15

Skjold Birkerød

A15

Boldklubben Hekla

B16

Skælskær sbi

A16

KFUM´s Boldklub København

B18

Stenlille IF

A18
A19

Ledøje-Smørum
Vallensbæk IF

B19
RG Store sal

Ålholm IF
Virum Sorgenfri

B10

Hareskov IF

RG Lille sal

Albertslund IF

B12

Roskilde Boldklub af 1906

Oversigtsplan over Vallerødskolen

Lokale
22

Klub
Nørrebro United

Lokale
30

23

Nørrebro United

31

24
25

Ballerup-Skovlunde Fodbold
Fremad Valby

26
29

Klub
Fredensborg Bold- og Idrætsklub

Lokale
41

Klub
Taastrup FC

Frederiksberg Boldklub

42

Taastrup FC

32
33

Gentofte Vangede idrætsklub
Greve Fodbold

43
P01

Taastrup FC
Dragør Boldklub

Fremad Valby

35

HIF

P02

Lyngby Boldklub 1921

Træner lokale

36

Jægersborg Boldklub

P03
P04

Frederiksværk Fodbold Klub
Helsinge Fodbold

Oversigtsplan over Hørsholm Idrætspark, skolerne og banerne.
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Ordensregler om forebyggelse af brand
I tilfælde af brandalarmering skal alle personer i bygningen evakueres og samles på
parkeringspladsen foran Hørsholm Hallen. Dvs. at hvis alarmen sætter i gang skal
trænere og ledere sørge for at igangsætte evakuering af børn og spillere.
Placering af opladere til tablets, telefoner og lignende skal anbringes på ubrændbart og stabilt
underlag med god afstand til gardiner, polstrede møbler og andet brændbart materiale.
Levende lys er ikke tilladt på skolernes områder.
Rygning er ikke tilladt på skolernes områder og der må derfor ikke smides tændte
cigaretskodder i nærheden af skolen.
Selvlukkende døre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektoren (ABDL-anlæg) sørger for
automatisk lukning af døre i tilfælde af brand.
Nødudgange, flugtvejsdøre og flugtveje må ikke spærres. Der må således ikke henstilles
materiel på fx gangene eller foran flugtvejsdøre.
Brandslukningsmateriel som brandslukkere og brandtæpper skal holdes ”let tilgængeligt”.

Forslag til pakkeliste
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kamptøj
Et ekstra sæt fodboldtøj
Ekstra fodboldstrømper
Fodboldstøvler – gerne to par hvis du har.
Benskinner – gerne to par hvis du har.
Træningsdragt
Håndklæde
Almindeligt tøj
Festtøj
Toiletting – shampoo, tandbørste, tandpasta, hårbørste, hårelastikker, deodorant
Sovepose
Liggeunderlag
Sovedyr/bamse
Underholdning, en bog, kortspil mv.
Sundhedskort (sygesikring)
Lommepenge
Hvis I tager telefon med så husk oplader
Evt. medicin

ANKOMST SEDDEL
Ved ankomst til jeres klasselokale, skal I venligst
notere, hvorledes borde og stole står. Tegn
opstillingen i kassen til højre.

Klasselokalet så således ud (tegn):

Skub borde og stole forsigtigt til side.
Det er forbudt at bruge IT-, musikudstyr eller
andet indhold og materialer, der tilhører
klasselokalet. Også klassens bolde!
Ingen boldspil inde i klassen eller på gangene.
Ingen fodboldstøvler indendørs!

AFREJSE KONTROLSEDDEL
Ved afrejse (inden kl. 12:00 søndag), er der nogle punkter I skal huske. De er listet nedenfor som en
hjælp.

☐ Husk alle jeres ting. (vi har hvert år forældre, der ringer om manglende ting)
☐ Gulvet er fejet rent – (jord, sand og støv er fejet op og evt. spildt væske tørt op)
☐ Skraldespanden tømt (slå knude på posen, fjern den og sæt den uden for døren, isæt ny pose)
☐ Alle borde og stole er placeret som da I kom – (se jeres tegning)
☐

Alle vinduer er lukket og lyset er slukket

☐ Tavlen er vasket ren - (Pedellen vasker de søde ting af I skriver på tavlen, så venligst tør den ren)
Aflever denne seddel ved afrejse til Nøglevagten og deltag i lodtrækningen og vurderingen om bedst
opryddet lokale. 1. præmien er lækker Nike bold til alle spillere på holdet.

HOLD: ____________________________ Klasseværelse: ____Rungsted Gym. ____ Vallerødskolen
Leder: ____________________________ Mobil til leder: ___________________

