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PLAN OVER MULIGE INDENDØRS 
TRÆNINGSTIDER I SÆSONEN 2019/2020

Når vi kender de endelige tildelinger af haltider, og 
hvis der er overskydende tider, vil klubben evt. ind-
byde til nogle træningssamlinger i løbet af vintersæ-
sonen.

De oplyste “lukket-tider” i hallerne er foreløbige
- der kan forekomme ændringer, se selv efter opslag i 
de respektive haller.

Banepris:
kr. 800,- pr. bane for hele vintersæsonen.

Beløbet skal indbetales til:
VTK bankkonto i 
Lollands Bank: 6220-0002012373
eller
MobilePay: 74053
 

Vordingborghallen lukket:
15.11, 16.11. og 17.11. 2019 
(Fjerkræudstilling)
1.3.2020 (Lopperiet 8.00 - ca. 17.00)

sidste spilledag bliver sandsynligvis søndag 
den 26.4.2020 - afhængig af vejret og hvor 
langt udendørsbanerne er fremme.

Flere aflysninger kan forekomme, men hold 
øje med den opsatte kalender i hallen!

Iselingehallen lukket i 
skolernes ferier + alm. ferie/
helligdage

I år ingen muligheder
i VU Hallen

Pris for hele sæsonen okt. 2019 til april 
2020 er kr. 800,- pr. bane.
Anmodning om leje af bane fremsendes på 
nedenstående kupon. Kontaktperson an føres 
med tlf. nr. - også på øvrige deltagere.
Alle deltagere SKAL være medllemmer af 
VTK. Vinterkontingent er kr. 545,- (halvt års-
kontingent) for ikke-medlemmer af VTK.
Når fordelingen er foretaget vil vi ringe til 
kontaktpersonen. 

Betaling til VTK bankkonto i  
Lollands Bank: 6220-0002012373

eller  MobilePay: 74053
 Tildelingen er først endelig

når betaling er foretaget. 

Et medlem kan godt deltage på flere hold, 
men vi vil dog tilstræbe at alle kontaktper-
soner først og fremmest får tildelt hver een 
spilletid. Doubler vil have fortrinsret. 
Det er en næsten umulig opgave at for-
dele de tildelte baner retfærdigt, og at 
opfylde alle de ønsker, der måtte komme om 
bestemte tider.

På nedenstående kupon beder vi alle om 
at anføre ønsket spilletidspunkt. Alterna-
tive mulige tidspunkter SKAL også udfyldes. 
Udvalget vil derefter fordele efter bedste 
evne og snarest muligt give besked til kon-
taktpersonen på kuponen.
Mulige spilletider/steder ses på planen.

HALTIMER VTK SÆSONEN 2019/2020
Udlejning af haltimer for 2019/2020 vil ske efter følgende regler:

HUSK!! – KUN GÆLDENDE VED SKRIFTLIG TILMELDING
SKAL AFLEVERES/SENDES TIL NEDENSTÅENDE - TILMELDING PR. MAIL/SMS MODTAGES IKKE!

ANMODNING OM HALTIME 2019/2020 - VTK

KONTAKTPERSON: 

TLF. PRIVAT                                            TLF. ARBEJDE

           NAVN 2                           NAVN 3                             NAVN 4

        ØNSKET UGEDAG -TID-STED   ALTERNATIV 1

     ALTERNATIV 2   ALTERNATIV 3

Sendes / afleveres til:
Svend Åge Roemer

Fredensvej 22
4760 Vordingborg

TILMELDING SENEST
torsdag 26. september

kl.18.00

$  

 

 

Vi har fra kommunen fået påmindelse om at hallerne SKAL være i brug ELLER AFLÅSTE 
på de tildelte tider. 
Altså skal der her indskærpes at: har man en haltid der IKKE benyttes, så SKAL der 
gives besked om aflysning af tiden til Svend Åge Roemer, 20619360.
Du/I kan selvfølgelig tilbyde andre medlemmer fra klubben at benytte tiden. 
Bare der ALTID er nogen til stede i hallen, så den ikke står ubenyttet og åben.
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