
Overnatning for U5-U6-U7-U8 i Hk Lammefjorden  

Hej: 

Som tradition tro holder vi igen i år overnatningsstævne for U5 – U8 i Svinningehallen, for vores egne spillere i klubben, 
og håber Gislinge og Hørve også har lyst til at deltage, hvor vi rigtig kan hygge os. Forældre og søskende er også 
velkommen både til at spise med og til at overnatte. 

Det sker Fredag den 22. marts  kl. l6 og slutter Lørdag den 23. marts  ca. kl. 12  

 i Svinningehallen 

Programmet regner vi med kommer til at se nogenlunde sådan her ud: 

Fredag:  

kl. 16 Alle ankommer. Vi finder os tilrette. –(man kan sagtens komme senere) 

Kl. ca. 18 spiser vi, pomfritter og nuggets -gulerødder og agurkestave. Dertil vand-saftevand. 

Fredag aften skal vi lege og hygge måske spille kamp hvis nogen har lyst. 

Vi går til ro kl. ??  og der læses Godnathistorie- hvilken ved jeg ikke endnu.??? 

Lørdag: 

 kl. 8 spiser vi morgenmad franskbrød -boller, pålægschokolade, ost og marmelade, mælk og juice, te og kaffe. 

Hygge og leg indtil kl. 10 hvor vi spiller forældre mod børn kampe, vi håber en masse forældre har lyst til at udfordre 
deres børn det plejer at være rigtig sjovt  

Det koster 60 kr. at deltage pr. barn og 60 kr. pr. voksen (dette beløb dækker forplejning) 

Hvis der er nogle børn der ikke ønsker at overnatte, syntes jeg I skal deltage alligevel og så hente børnene sidst på 
aftenen, og komme igen lørdag morgen. Hvis der er noget i gerne vil vide mere om er I altid velkommen til at ringe til 
mig. 

Vi glæder os til at se Jer.(Lommepenge max 25 kr. til slik, saft m.v. ) 

Vi skal også bruge nogle nattevagter, håber der er nogen der melder sig!!. 

                                           

HUSK Tilmelding foregår på HK Lammefjordens hjemmeside under Event., med antal børn, voksne 

og betaling for de tilmeldte 

Sportslig hilsen  

 Morten ,Marianne,  Bodil  og  Hanne, tlf. 22144273  

 


