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Tommerup Vandpolo Årshjul

Juleafslutning

JAN

NO
V

DEC

MAR

8
Træningslejr i Esbjerg for
alle vandpolospillere i en
weekend – skifter lidt med
hvilken weekend (kr. 600,-)

3
Klubmesterskaber for alle
klubbens medlemmer.

APR

SEP

9
Vores egne Tommerup
Præmieturnering U11-U1U15 – sidste weekend hvert
år. 10 sponsorgaver (kr.
200.-)

2. Lystrup Cup – 1. weekend
for alle U11-U13-U15 (kr.600,-)
Generalforsamling –
Støtteforeningen og
hovedforeningen Tommerup
Svømmeklub

FE
B

OKT

11
Danske Mesterskaber – de
første to weekender –
Forskellige steder i
Danmark (kr. 600,-)
Salg af julekalendere

Nye årgange – vi flytter for
gamle spiller til nye hold

AU
G

J UL
7
Danmarks eneste Tommerups Vandpolo
Camp i 1. uge i
sommerferien for U11-U13U15-U17 (kr. 2.300, -)

M

AJ

J UN
6
Pokalmesterskaber – de
første to weekender
forskellige steder i
Danmark (kr. 600,-)

4
Sponsorsvømning for alle
vandpolospillere en lørdag i
april – finde sponsorer

Sponsorsvømning: Allerede i januar vil der komme informationer ud om hvad der skal gøres. Alle vandpolospillere skal
deltage i denne event og hjælpe med at skaffe penge. Spillerne skal selv skaffe deres egne sponsorer.

Præmieturnering: Afholdes i sidste weekend i september og her skal alle komme med 10 sponsorgaver der skal udleveres
som præmier under stævnet. Endvidere skal vi have hjælp til følgende:
Ø Dommerbord
Ø Præmiebordet
Ø Køkkenvagter – lave mad
Ø Nattevagt
Ø Bagning
Ø Indkvarteringsansvarlig på skolen
Ø Opsætning i svømmehallen og på skolen

OK-Benzinkort: Klubben sælger sammen med OK repræsentant i Brugsen i Tommerup benzinkort ca. 3-4 gange om året.

Vagterne er på ca. 2 timer en fredag eller lørdag. Når man har taget en vagt sammen med sit barn – vil der ca. gå 2 år inden man får
en vagt igen.

Julekalender: Her skal alle ungdomsspillere hjælpe med at sælge julekalendere/skrabelodder i november måned.
Event: Alle de events vi laver, er for at skaffe penge til vores vandpolospillere, så deres
aktiviteter ikke bliver så dyre.

