
 

4. og 5. januar 

2020 
            
Vi behøver vist ikke minde om, at der 
snart er Hjerm Cup, og startskuddet til 
tilmeldingen lyder, når vi går ind i okto-
ber måned.  
 
Vi ser som altid frem til at se jer, og vi vil 
sørge for, at rammerne er i orden til et 
stævne med konkurrence og fornøje-
lige timer.  
 
Turneringen vil som de seneste år være 
delt i tre rækker – A, B og C, så vær 
opmærksom på det, når du tilmelder 
dit hold, så I kommer i den rigtige 
række.  
 

Vi ser frem til et fornøjeligt stævne!  
 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Hvornår  Stævnet afvikles lørdag den 4. og søndag den 5. januar 2020.  

Der vil være mulighed for indkvartering allerede fra fredag aften 
kl. 19.00-22.00. Indkvarterings-hjælperne findes i skolens aula. 
Kampene forventes at starte lørdag kl. 9.00 og slutte søndag ca. kl. 
15.00. 

 
Hvor Hjerm ligger mellem Holstebro og Struer. 

Kampene spilles i Hjermhallen (5 baner) og indkvarteringen foregår 
på Hjerm Skole, der ligger lige ved hallen. Adressen er Vestre Ho-
vedgade 34B, 7560 Hjerm.  

 
Rækker Der er mulighed for at deltage i følgende rækker:  

- Mix A: Øvede spillere (fx Divisionsspillere og evt. Danmarksserie-
spillere) 

- Mix B: For de letøvede til øvede (fx Serie-1-spillere og nogle Dan-
marksserie-spillere) 

- Mix C: For mix-spillere og spillere, der kun har spillet i få år eller 
på motionsplan.  

 
Alle hold spiller minimum 5 kampe i løbet af weekenden. 

 
Officials Holdene stiller med dommer og sekretær til de kampe, de er sat på 

til at dømme. OBS Mødetid senest 10 minutter før dagens første 



kamp både lørdag og søndag (mindst én person, som gør klar til 
kampen). 

 
Pris Det koster 425 kr. pr. person. Dette inkluderer: holdgebyr, overnat-

ning fredag og lørdag, fest og festmenu lørdag aften samt morgen-
mad søndag morgen. Der gives ikke specialpriser.  

  
Der vil desuden være mulighed for at købe:  
- morgenmad lørdag for 25 kr. 
- frokost lørdag for 45 kr. (inkl. en flaske vand) 
- frokost søndag for 45 kr. (inkl. en flaske vand) 

 
Frokosten til Hjerm Cup stævnet er som altid et lækkert, nærende 
og mættende måltid tilberedt af gode råvarer. 

 
Cafeteria Der er cafeteria i Hjermhallen, som vil være åbent under hele stæv-

net. 
 
Depositum Der er et depositum på 500 kr. pr. hold, som skal sikre, at de loka-

ler, man overnatter i, bliver afleveret i god stand, samt at man over-
holder sine dommerforpligtigelser. Depositum vil blive tilbagebetalt, 
når disse for-pligtigelser er overholdt. Depositum vil blive tilbagebe-
talt via mobilepay, med mindre der aftales andet. 

 
Kontakt Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Jette Haack Jørgensen  

tlf. nr. 20 60 29 59 (gerne sms) eller e-mail: hjermcup@gmail.com  
 
Tilmelding  På klubbens hjemmeside www.hjerm-fif.dk fra 1. oktober 2019 kl. 

20:00. 
 
Betaling  Ved tilmelding oplyses kontonummer. Obs betalingsfristen er redu-

ceret.  
Betaling senest 1 døgn efter bekræftet tilmelding – ved 
manglende betaling går jeres plads til et hold på ventelisten.  

  

 
 

 
Venlig hilsen Hjerm Cup-udvalget, Hjerm FIF Volleyball 

 
        


