
 

Boldklubben Hellas værdier: Kammeratskab, Glæde, Udvikling, Engagement & Respekt 

Invitation til FIVE A SIDE turnering 

Hellas Venner afholder endnu en gang deres traditionsrige FIVE A SIDE klubturnering i 
Vigerslev parken. Men NU også med efterfølgende hyggeligt samvær og fælles grillning. 
 
Formålet med FIVE A SIDE turneringen er at styrke det sociale bånd i børne- og ungdomsafdelingen, så 
man kommer til at kende hinanden lidt bedre på tværs af årgange. Derfor inddeles alle tilmeldte 
spillere i hold der går på tværs af årgangene.  
 

Men for ikke at gøre aldersforskellen og fysikken for stor, er alle spillerne delt ind i 2 årgangsopdelte 
puljer (afhængig af tilmeldte vil vi måske opdele i 3 puljer): Eksempelvis: Årgang 2011 til 2006 piger 
er i samme pulje og årgang 2006 drenge til 2001 er i samme pulje 
 
Så tilmeld dig turneringen og få spillet en masse fodbold sammen med dine gode kammerater 
og spillere fra andre hold.  
 
Turneringen afholdes lørdag den 24. juni 2017 og vi mødes bagved klubben på det lille græsareal 
 
Overordnet program for turneringen 
11.00 Velkomst og praktisk info 
11.10 Holdene fordeles og holdledere findes 
11.30 Turneringen starter 
14.30 Præmie overrækkelse og udlevering af erindringsmedaljer 
15.00 Hyggeligt samvær og diverse boldspil ved klubhuset 
17.00 Der tændes op i grillene og man kan grille medbragt mad 
 

Vi håber på stort fremmøde og der vil blive serveret forfriskninger og frugt i løbet af dagen til 

alle spillerne. Der vil også være mulighed for køb af kaffe, vand og grillpølser med brød. 

 

Pris for deltagelse er 40 kr. pr. barn. 

 

Tilmelding skal ske senest den 1. juni 2017 til jeres holdleder (eller træner), som vil stå for tilmelding 

og indsamling af stævnegebyr for jeres årgang. 

 

Med venlig hilsen 

HELLAS VENNER 

 

Hvis der er nogen spørgsmål, så er i altid velkomne til at ringe eller maile til: 

B&U formand, Martin Bang-Hansen, mbh@gorenjegroup.com, 2710 4114 

Hellas Venner, Jannie Egeskov, jannieegeskov@outlook.dk, 2290 6741 
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