
Tilbudsformular

Træningslejr i Tønderhallerne


Udfyld denne formular så præcist som muligt for at vi kan give jer det bedste skræddersyede tilbud. 

Den kan udfyldes direkte på computeren og sendes derefter til vores koordinator, Malene. 

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker, så tøv ikke med at kontakte os: 

Malene Mastrup-Andersen: malmas@toender.dk eller +45 24987015.  

Ønsket dato: 
Ankomst: Dag:_______ Måned:_________ År:__________


Afrejse: Dag:_______ Måned:_________ År:__________


Sportsgren: 

      Håndbold


      Fodbold


      Badminton


      Volley


      Svømning


      Andet:___________________________________________


Forening/klubnavn:____________________________________________________


CVR nr:______________________________


Land:________________________________


Liga/række (beskriv så præcist som muligt):


___________________________________________________________________________


Aldersgruppe:_________________________________


Kontaktperson:

Fornavn:___________________________ Efternavn :______________________________


E-mail:___________________  (vi sender bekræftelse og andet info til denne mailadresse)

Telefonnummer:_________________
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Indkvartering:

Indkvartering sker for vidt muligt på vores vandrerhjem, der ligger lige ved siden af centeret. Såfremt der ikke 

er plads her, vil I evt. blive tilbudt sovesalsområde i centeret.  

Antal trænere/ledere:_________ (Indkvarteres om muligt i enkeltværelser)

Antal deltagere udover trænere/ledere:_________  

- Heraf antal drenge/mænd:_______  Heraf antal piger/kvinder:_______
(kan evt. lejes hos os for 70 kr. Soveposer ikke tilladt)Medbringer eget sengelinned: ja:       nej:       

Alle ophold inkluderer fuld forplejning: tre måltider om dagen. Ønskes der mellemmåltider udover kan dette 

aftales direkte med os til en favorabel pris. 

Er der specielle kosthensyn, som vi skal være opmærksomme på? (Allergier, vegetarer, 

veganere og lign.):________________________________________________


Andre ønsker, fx mellemmåltider, madpakker osv.:__________________________


Ønsker til spisetider?:__________________________(vedlæg evt. komplet plan over trænings- og

spisetider)


Træning:

Antal træningspas:____________________ Varighed af ét træningspas:__________________


Ønsker til træningstider:


(vær gerne specifik. Vi kan ikke garantere at kunne opfylde alle ønsker. Vedlæg evt. komplet plan over trænings- og 

spisetider) 

Ønsker hjælp til formidling af kontakt ifm. træningskamp: ja:  nej:

Ønsker hjælp til bestilling af dommer til træningskamp(e):
ja:  nej:

(KUN FOR FODBOLD) 
Ønsker også indendørshal: ja:          nej:  (135 kr. pr time)

Træning på græs       (gratis) eller kunstgræs        (355 kr. pr time + evt. lys)

(KUN FOR SVØMNING)
Ønsker også indendørshal: ja:       nej:       (135 kr. pr time)

Forplejning:
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(KUN FOR VOLLEY) 
Sæt kryds:


Ønsker at leje bolde: ja:       nej:

Andre ønsker 
Har I andre ønsker til jeres ophold, kan I skrive dem nedenfor. Udover jeres almindelige træning tilbyder vi 

også aktiviteter såsom svømmehal m. vandrutsjebane, sauna, spabad, dampbad, indendørsklatring i egen 

klatrehal, paddle tennis, badminton, cykeludlejning, byquiz etc. Måske har i også brug for et mødelokale eller 

lignende. Vi sidder klar til at hjælpe før, under og efter jeres ophold! 

Notér jeres ønsker her:
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