Kære spillere og trænere i Hauge GIF
Julen er hjerternes fest – og julen er fuld af traditioner.
Hauge GIF spiller håndbold med hjertet – og Hauge GIF er fuld af traditioner.
Nogle traditioner er til for at brydes, men man skal tage tilløb og være modig for at gøre det…….
Hauge GIF har i et utal af sæsoner sluttet af med at være til stævne i Flensborg – med en enkelt afstikker til et andet
stævne for mange år siden.
I denne sæson har vi valgt at bryde traditionen og har tilmeldt klubben til et afslutningsstævne i Ålborg. Det hedder
Svane Cup og stævnet ligger i samme weekend som stævnet i Flensborg – 21-23. april 2017.
Vi har valgt dette, da stævnet tilbyder:









Samme tidspunkt som vi kender for afslutningsstævnet
Lidt længere kampe til alle hold end vi plejer
Mindst 5 kampe til alle hold
Stævnebus, der bare fungerer
Overnatning på samme skole for alle klubbens hold
Sæsonafslutning i samlet flok lørdag aften, som vi plejer
Masser af godt håndbold
Masser af højt humør

I kan læse meget mere om afviklingen af stævnet på hjemmesiden www.svanecup.dk når vi nærmer os tidspunktet.
Samtidig bliver hjemmesiden løbende opdateret under stævnet, så I kan følge med i resultaterne, hvis I ikke selv er
til stede.
Vi håber på stor opbakning til dette stævne, hvor vi planlægger at køre i samlet flok til og fra Ålborg i busser, som vi
plejer – denne transportform skal vi ikke snydes for 
Prisen kan vi også holde fast fra de tidligere år – nemlig DKK 700,00, som skal indbetales ved tilmelding via Hauges
hjemmeside.
I prisen indgår stævnedeltagelse, bus til og fra Ålborg, let måltid fredag aften, morgenmad/frokost/aftensmad lørdag
aften, samt morgenmad og frokost søndag. (frokost er begge dage bland-selv-salat). Masser af håndbold og gode
oplevelser. Hauge-trøje.
Vi vil gerne bede nogle forældre sørge for pølsehorn og pizzasnegle til fredag aften. Dette laver vi tilmelding til på
hjemmesiden, sammen med tilmelding for spillere og trænere til selve stævnet.
Seneste tilmelding og betaling er 12. januar 2017 via hjemmesiden.

