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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Fodbold uden for landet grænser. 

Ansøger 
Forening 

Juelsminde. IF. 

Kontaktperson 

Diana Jepsen 

Adresse 
Vejnavn 

Fyrrelunden 
Nr 

34 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7130 
Bynavn 

Juelsminde 
Postboks 

Telefonnummer 

61605971 

E-mail 
ddamn@os.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Forældre fra U13 -14 - 15 Drenge og U14 piger har på klubbens vejene arrangeret 
en tur til Verona kup i Italien. Dette er en kæmpe mulighed for at udvikle 
spillerne, de unge mennesker, til at få en breder forståelse og tolerane over for 
andre mennesker fra andre kulturer. Det at tilbringe en uge i samme omgivelser og 
under sjove og ordnet forhold, giver både et større samarbejde og sammenhold 
mellem trænerene, det enkelte hold, de andre hold fra klubben, men i stor grad 
også et givende kendskab til hold fra andre kulturer både på det menneskelig og 
det sportslige plan, som på langt sigt vil give en større tolerance over for 
hinanden. Holdsport er en sund aktivitet at samles om, der gælder de samme regler 
for alle. Desuden vil det bringe Juelsminde IF ungdom på landkortet. Denne tur er 
også til udvikling og fastholdelse af vores super dygtige og gode trænere og 
holdleder som ligger rigtig mange frivillige timer i arbejdet med de unge 
mennesker og deres forældre, som i dag også har mange holdninger og meninger 
omkring holdene, dette fylder meget især hos de yngre trænere, derfor søger vi__ 
penge til betaling af deres deltagelse. For at vise vores taknemlighed for deres 
store udviklende og initiativrige arbejde, som det kræver for at fange de unge 
menneskers opmærksomhed i blandt de mange tilbud der findes idag. Stævnet er i 
uge 42 og er 5 dage fodbold og 2 dage rejse. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Vi har søgt Juelsminde støtteforening om tilskud til de unges betaling og har 
fået 1000,- pr spiller. De har gået med flag i Juelsminde by og de skal hjælpe 
med oprydning under Juelsminde havnefest og pige holdet hjælper DBU med 
pigeraketten. 
Beløb (Kr.) 

65000,00 
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Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af indtægt 

Egenbetaling 1825,—  pr spiller x 64 spiller 

Beløb (Kr.) 

116800,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

181800,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Udgift til 4 træner og 4 holdledere 

Beløb (Kr.) 

22600,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Udgift pr. spiller er 2825,—  Vi er 4 hold af 16 spiller + trænere og holdledere. 

Beløb (Kr.) 

180800,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udg'ifterialt(Kr.) 

203400,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

22600,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Ja, dette er beskrevet under budget. Juelsminde støtteforening. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde.   
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 
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VERONA CUP '2018 Horsens den 05./04.2018 

Juelsminde 
IDRÆTSFORENING 

Vedr.: Verona Cup i '2018.   

Hej Linda! 

Idet vi takker for din/Juelsminde IF's tilmelding til ovennævnte ungdomsturnering "Verona Cup '2018" 

har vi samtidig fornøjelsen at kunne bekræfte følgende arrangement 

DESTINATION  
Verona Cup, Peschiera del Garda 
(ca. 1465 km syd for Juelsminde og ca. 14 timer og 04 mins. Kørsel (iflg. www.viamichelin.com) 

profil 
rejser 

soortconceot 

Juelsminde IF 
v/ Linda Tønnesen 
Ternevej 10 
7130 JUELSMINDE 

ANTAL OVERNATNINGER  
7 dage / 4 overnatninger i perioden lørdag den 13./10.'2018 til fredag den 19./10.'2018 

INDKVARTERING  
112 x -personers Mobilehomes Akacia  inkl. Bad/toilet/køkken 

på det 4**** Camping Bella ltalia, Peschiera del Garda 
Gardasøen. NB: Campingpladsen har swimming-pool 

Profil Rejser A/S SportConcept, Fugholm 17, 8700 Horsens, Danmark. Tlf: +4570200970, 
Tfx: +4570200971, 

www.sportconcept-int.com, info@sportconcept-int.com  
CVR nr. 13883408. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356. 



profil 
rejser 

soortconceot 

PENSION  
1/2-pension. Første måltid er  morgenmad  på ankomstdagen søndag den 14./10.'2018 og sidste 
måltid er morgenmad på hjemrejsedagen torsdag den 18./10.'2018 

TURNERING  
Drenge: U/19-født efter den 01.01.2000,  U/17-født efter den 01.01.2002, U/15-født efter den 
01.01.2004, U/14 født efter den 01.01.2005,  U/13 født efter den 01.01.06,U/13 født efter den 
01.01.2006(8:8) U/12 født efter den 01.01.2007(8:8), U/11 født efter den 01.01.2008 (8:8), U/10 født 
efter den 01.01.2009 (7:7) 

Piger:  U/18-født efter den 01.01.2001, U/16-født efter den 01.01.2003, U/15-født efter den 
01.01.2004,  U/14 født efter den 01.01.2005,  U/14 født efter den 01.01.2005 (8:8,) U/13 født efter 
den 01.01.2006 (8:8) U/12 født efter den 01.01.07 (8:8), U/11 født efter den 01.01.2008 (8:8), U/10 
født efter den 01.01.2009 (7:7) 

NB:  I alle kategorier må der bruges 2 "dispensationsspillere" pr. kamp. 

I/Juelsminde IF er foreløbig tilmeldt turneringen med: 

1 x U17 (drenge født efter den 01.01.2002) 1 x U15 (drenge født efter den 01.01.2004) 1 x U14 
(drenge født efter den 01.01.2005) samt 1 x U15 Piger (piger født efter den 01.01.2004) og i alt ca. 70 
deltagere 

TRANSPORT 
Afgang meget tidligt om morgenen lørdag den 13./10.'18 fra jeres klubhus i moderne langtursbus - 
med flg. faciliteter: Video, toilet, minikøkken, indstillelige vippesæder, luftdyser m.m. Alle vore busser 
bliver på destinationen under hele arrangementet og indgår i transporter til bl.a. åbningsceremoni, 
afslutningsceremoni, til kampene m.m. hvilket betyder at I kan gøre brug af en af disse til og fra 
turneringen. 

REJSEFORSIKRING.  

Husk altid at medbringe dit pas samt det BLÅ EU sygesikringsbevis. Selvom vi håber, at du aldrig 
får brug for dine forsikringer, er det vigtigt at være dækket ind, hvis uheldet er ude 

Ønsker I en afbestillingsforsikring, kan I enten købe denne individuelt eller som gruppe. Check ind 
på www.europaeiske.dk  Husk, hvis I ønsker denne forsikring, skal denne tegnes på samme tidspunkt 
som I indbetaler depositum 

Profil Rejser A/S SportConcept, Fugholm 17, 8700 Horsens, Danmark. Tlf: +4570200970, 
Tfx: +4570200971, 

www.sportconcept-int.conn, info@sportconcept-int.com  
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Restbeløbet  bedes være bedes være Profil Rejser Sportconcept i hænde senest  fredag den 
31.08.'2018 

Beløbene bedes overført direkte til.: 
Nykredit  reg.nr.  5470  konto  0001318628 

Husk at påføre indbetalingen.:  Vedr. F3500494 - 

profil 
rejser 

soortconceot 

Pris 
70 deltagere i 12 x 6 pers. Mobilhome Akacia å 2.825,00 Dkr. 197.750,00 Dkr. 
70 x morgenmad å 6,00 Euro (Kurs 7,55) = 45,30 Dkr. 3.171,00 Dkr. 
4 x Holdgebyr å 1.375,00 Dkr. 5.500.00 Dkr. 
1 x "friplads pr. tilmeldte hold" å Dkr. -1.625,00 -6.500,00 Dkr. 

Total 
	

199.921,00 Dkr. 

Øvrige tillæg ved færre deltagere pr. enhed: 
Antal pers: ~se Akacia Verbena Oleandro 
5 personer 4-6 ,00 +80,00 +80,00 +100,00 

4 personer 112 ,00 +160,00 +160,00 +200,00 

3 personer 21 , +320,00 +320,00 +400,00 

2 personer 1420, 0 +640,00 +640,00 +800,00 

BETALINGSBETINGELSER  
Første depositum på  Dkr. 3.000,- pr. hold  bedes være Profil Rejser Sportconcept i hænde senest 
fredag den 20.04.'2018 

II. Rate å Dkr. 500,00 pr. Person  bedes være Profil Rejser Sportconcept i hænde senest  fredag 
den 22.06.'2018 

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte eller andet - tøv da ikke med at kontakte os. 

Med sportslig hilsen 
Profil Rejser Sportconcept 
Gert Mikkelsen 
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profil 
rejser 

soortconceot 

VERONA CUP 

2111R 
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Udflugtsmuligheder på eget initiativ/regning 
Tur til Verona, Garda, Lazise 

44.1.• 

profil 
rejser 

soortconceot 

PROGRAM.:   
r 	 

13.10.'18 Afgang fra jeres klubhus tidligt om morgenen 

14.10.'18 Ankomst til Camping Bella Italia om morgenen og check ind. 

Umiddelbart efter check ind, er der morgenmad på den restaurant I er blevet tildelt ved 

check ind. 

Kl. 20.00 Informationsmøde for treenere/ledere (sted oplyses senere) 

Kl. 21.30 Storslået åbningsceremoni på Camping Bella Kalla (strandbreden) 

NB: I bedes ved ind -checkningen .. ved ankomsten til Bella Italia.. lægge et  kontant 
depositum på 100,-€ pr. Mobilhome Akacia. Beløbet refunderes ved afrejsen, såfremt 
indkvarteringen afleveres isamme stand som da man overtog denne 

15.10.'18 	Morgenmad fra kl. ??.?? 
Kl. 08.30 Transfer til Banerne 
Kl. 09.00 Åbningskamp 
Fra kl. 10.00 Turnering iflg. Turneringsprogram 
Aftensmad på Camping Bella Italia. 
1 løbet af aftenen underholdning/konkurrencer på scenen på Camping Bella Italia 

Udflugtsmuligheder på eget initiativ/regning " 
Tur til Verona, Garda, Lazise 

16.10.'18 Morgenmad fra kl. ??.?? 
Kl. 09.00 Turnering iflg. Turneringsprogram 
Aftensmad på Camping Bella Italia. 

1 løbet af dagen besøg af dansk "fodbold-kendis" 

1 løbet af aftenen underholdning/konkurrencer på scenen på Camping Bella Italia, 
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Kl. 14.00 Afgang mod Danmark 

19.10.'18 	Forventet ankomst til jeres klubhus først på formiddagen 

profil 
rejser 

conceot 

PROGRAM.:  

17.10.'18 Morgenmad fra kl. ??.?? 
Kl. 09.00 Turnering iflg. Turneringsprogram 
Fra kl. ??.00 A-Finaler og B-Finaler frem til kl. 18.00. 
NB: Pokaloverrækkelser efter hver finale (A- som B-finale) på scenen i teltet ved den 
lille kunstgræsbane på Antares. 
Aftensmad 
Kl. 21.00 Storslået Award Ceremoni med kåring af "Player of the Match" i alle såvel A- 
som B-Finaler, disco party (alkoholfri) ved scenen på Camping Bella Italia 
NB: Præmierne vil muligvis blive overrakt af en "kendis" 

Udflugtsmuligheder på eget initiativ/regning 
Tur til Verona, Garda, Lazise 

18.10.'18 07.00-08.00 Morgenmad. 
Indkvarteringen forlades senest kl. 10.00 
Inden I forlader indkvarteringen vil denne blive checket, og er alt OK, vil I få 
det betalte depositum på 100,-€ pr. enhed refunderet. 

Fra kl. 10.00 mulighed for at gøre de sidste "indkøb" i Peschiera del Garda 

VERONA CUP 

2018 
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profil 
rejser concept 

PROGRAM.:  

NB: Med hensyn til tiderne for hhv, morgenmad og aftensmad er disse endnu ikke angivet. Dette 
skyldes at vi endnu ikke kender kampprogrammet og derfor ikke er i stand til at angive tiderne for 
Jeres måltider. 
NB: Der er vand til aftensmaden. Øvrige drikkevarer juice/sodavand/øl/vin er for egen regning 

NB: Med hensyn til de nævnte udflugtsmuligheder — er eventuelle entrés ikke inkl, i prisen og er 
derfor på eget initiativ og egenbetaling. 

NB: Bussen står til rådighed til kørsel til og fra kampe under opholdet samt - hvis turneringsmæssigt 
muligt - til udflugt til f.eks. Verona, Garda, Lazise. Er man flere klubber der deler bussen — bedes 
klubberne internt aftale dato for en evt. udflugt. 

VIGTIGT: Jeres bus vil ligeledes indgå i den fælles pendeltra fik til og fra 
Camping Bella Italia <-> Banerne og vil derfor også - i nogle tilfælde - servicere andre hold. 

VI / PROFIL REJSER SPORTCONCEPT ER SELV TIL STEDE UNDER HELE TURNERINGEN, 
SÅLEDES I ALTID KAN FÅ DEN NØDVENDIGE ASSISTANCE 

LIT b 
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