
 
Til deltagere ved 
Morsø Påskestævne 2019 

20. marts 2019. 
 
 
Så er der kun omkring 4 uger til Morsø Påskestævne 2019 starter, og vi glæder os rigtig meget til at 
tage imod Jer alle sammen. 
 

Kampprogram for Morsø Påskestævne 2019: 
Foreløbigt program for stævnet er lagt på hjemmesiden https://www.xn--morspskestvne-tfbu4z.dk/. Der 
vil ikke blive udsendt turneringsplan, den skal udskrives fra hjemmesiden. Evt. ændringer som følge af 
udtrækning af hold m.m., vil blive annonceret på forsiden samt under de respektive rækkesider. 
 
Morsø Påskestævne kan uden at give besked til de enkelte hold, ændre puljerne og kampprogrammet 

frem til og med søndag den 14. april 2019, efter denne dato vil alle ændringer blive meddelt de 
implicerede hold. 
 
Indkvarteringsplan og Busplan kommer på hjemmesiden i løbet af uge 13. 

 

Holdlister, deltagerlister og dispensationspillere: 

Spillerliste som også gælder som holdkort, skal udfyldes via ProCup - MyTeam senest mandag d. 8. 

april 2019, men meget gerne før! Husk markering af evt. dispensationsspillere. 
 
Stævnet kan ikke som tidligere hente oplysninger om dispensationsspillere fra JHF/DHF. Derfor skal alle 
klubber med dispensationsspillere godkendt af JHF/DHF, indsende skærmprint fra ”Haandoffice” med 
oplysninger om spillerne. Kontakt Jeres turneringsansvarlige/kampfordeler i klubben om dette. 
Vi beklager de gener dette må give, men er desværre også nødvendigt som følge af nye regler. 
 
Evt. ansøgning om benyttelse af dispensationsspillere, som IKKE er godkendt af JHF, skal foretages 

senest mandag d. 8. april 2019. 
 
HUSK oplysninger om allergier m.m. Vi serverer gerne alternative menuer ved glutenallergi m.m. Men 
giv os besked herom. 
 

Betaling: 
Indbetaling af holdgebyr, deltagergebyr og ekstra aftensmad torsdag samt morgenmad/frokost fredag 
skal foretages snarest på konto 9133 1016013 i Frøslev-Mollerup Sparekasse (nyt konto nummer fra 24. 
januar 2019). 
 
Husk at sende dette brev til de ledere, som skal foretage de nødvendige indberetninger og 
indbetalinger. 
 
Har du spørgsmål vedr. økonomi, turneringen og dens afvikling eller til stævnet som helhed rettes de til 
Allan Nørhave på morspaaske@gmail.com eller 4033 1297 eller kasserer Lene Nørhave på 
leneergemann@gmail.com eller 2485 7876. 
 
Kontakt os desuden, hvis I ikke kan finde eller benytte det tilsendte login til MyTeam. Det er dette login, 
der skal benyttes til at lave spillerliste m.m. 
Vi har erfaret at login kan være endt i ”uønsket post/spam-mail”. 
 
 
 

Med sportslig hilsen og på gensyn i Påsken 
Morsø Påskestævne 2019 

mailto:morspaaske@gmail.com
mailto:leneergemann@gmail.com

