ZAALVOETBALTOERNOOI VAN S.V. MONO 2013
Op 21 januari

Aanvang 13.00 uur

Locatie De Pompel

In tegenstelling met voorgaande jaren staat dit keer de inschrijving alleen open voor
Schildjers. Je bent een Schildjer als je in Overschild woont of de afgelopen tien jaar een poos
in Overschild hebt gewoond. Dus als je je hele leven in Overschild hebt gewoond, maar pas
bent verhuisd, dan kun je toch meedoen. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 7,00 per team.

Hoe werkt het?
1. Om te beginnen heb je een maatje nodig, want een team bestaat uit 2 voetballers.
2. Verzin samen een originele teamnaam.
3. Samen vul je het aanmeldingsformulier in (zie hieronder) en gooit dat in de brievenbus bij Tjaart
van Maar, Graauwedijk 27 of bij Rob Gramberg, Kanaalweg 19. Heb je nog vragen, bel dan even
Tjaart op 06 51560770. Je mag ook een e-mail sturen naar s.v.mono.overschild@hotmail.com,
waarin je alle gegevens vermeldt (zie de invulstrook hieronder).
4. Vergeet niet de datum in je agenda te zetten en thuis op de kalender.
5. Regel supporters die jou die middag komen aanmoedigen.
6. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
De competitie
Er wordt gespeeld in twee klassen:
Groep 1
12 t/m 15 jaar (de leeftijd van de jongste speler is bepalend)
Groep 2
16 jaar en ouder
Voor iedere groep is een beker beschikbaar. De winnaars van elke groep spelen nog een keer tegen
elkaar, want in Overschild kan maar 1 team het beste zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------JA, wij doen mee aan het 2x2 voetbaltoernooi op 21 januari 2013.
Team-naam

…………………………………………………………………………………

Speler 1

………………………………………………………………………………… lft op 21 jan: ……… m / v

Speler 2

………………………………………………………………………………… lft op 21 jan: ……… m / v

Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. ………………………….. of via e-mail ………………………………………
Inleveren bij Tjaart van Maar (Graauwedijk 27) of Rob Gramberg (Kanaalweg 19).

