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DKF inviterer til U14- og U16-kajakpolosamling 
den 23.-24. februar 2018 

 

Vi indbyder de bedste unge spillere og talenter fra alle klubber i Danmark. 

Formålet med samlingen er, at udse spillere og sammensætte et U14- og et U16-talenthold. 

U14-spillere er årgange 2004 og yngre. 

U16-spillere er årgange 2002 og 2003. 

 

Forskellige aktiviteter/stævner i 2018 for holdene er i overvejelse. 

 

Vi forventer, at begge hold deltager i et internationalt stævne et sted i Europa. Der arbejdes lige nu 

på at udse stævner, hvor begge hold kan deltage. 

Mest sandsynligt bliver det Essener Fruehjahrs-Cup den 21.-22. april, hvor vi har reserveret plads til 

begge hold. http://www.krm-essen.de/fruehjahrscup/ 
 
 
 

Samlingen foregår i: 

Mønshallerne 

Platanvej 40 

4780 Stege 

 

Ankomst: 

Fredag den 23. februar kl. 20.00 – 21.30 eller lørdag morgen senest kl. 08.30. 

 

Overnatning: 

Et sted i hallerne. Medbring sovepose og ligge underlag. 

 

Program: 

Er under udarbejdelse, men vil cirka være således: 

Fredag: 

Ankomst, indretning af sovepladserne og fælleshygge. Måske kan vi nå en time i 

kajakkerne. Vi forventer ro i soveposerne kl. 22.15 for at være friske til lørdagens 

program. 

Lørdag: 

Efter morgenmad vil der være aktiviteter hele dagen – kajakpolospil og øvelser. Ind i 

mellem pauser, frokost, mellemmåltider, teori og samtaler. Men også anden fysisk 

aktivitet, så husk også almindeligt idrætstøj til ude og inde. 

Klar til hjemrejse kl. 16.30. 

 

Pris: 

Pris 200 kr. inklusiv mad. Indbetales ved tilmelding til Jørn Vest Hansen via MobilPay 

til 2333 5750 eller til konto 3914 3216711424. Husk tydelig angivelse af spillerens 

navn ved betaling. 

 

Tilmelding: 

 Senest mandag den 19. februar. 

Udfyld vedhæftede tilmeldingsblanket og send den til Jørn på 1963vest@gmail.com 

 

Spørgsmål kan rettes til Mads Christensen 5374 6669 (U14) eller Jørn Vest Hansen på 2333 5750 

(U16). 

 

Vi glæder os til at modtage spillerne i Stege. 

 

Med venlig hilsen 

Mads Christensen U14 

Jon Beckman og Jørn Vest Hansen U16 

http://www.krm-essen.de/fruehjahrscup/

