TSV-75
Beretning fra Tønder Cup-udvalget 2011
Tønder Cup 2011 blev den cup hvor vi har haft flest deltagere (490 deltagere fordelt på 70 hold).
Dette skyldes flere ting: vi afholdt festen lørdag aften i Tønder Hal 1 og derved var der næsten
ingen øvre grænse for hvor mange vi kunne lukke ind. Desuden blev der lavet en lille beregningsfejl
i forhold til hvor mange kampe, antallet hold i rækkerne udløste. De mange deltager til festen
skabte en fantastisk stemning og gjorde selvfølgelig at der var et godt overskud på festen. Det
skabte dog også problemer omkring det at, nå at få afviklet alle kampe, indenfor en rimelig
tidshorisont om søndagen. Der er jo hold som skal køre langt for at komme hjem. Dette har vi
selvfølgelig rettet op på til dette års cup.
For første gang udsendte vi programmet på mail inden cuppen, det var en succes som vi gentager.
Indkvarteringen gik fint på begge skoler, der var kun lidt problemer omkring usorteret affald som
skolerne ikke længere kan hjælpe os af med, det skal vi finde en løsning på til i år. Som noget nyt
tilbød vi at holdene kunne købe en “luksus”-pakke, hvilket indebar at man overnattede på
vandrerhjemmet, det var der 2 hold som tog imod. De har så den fordel dels at sove i rigtige senge
men også at de kan benytte værelserne i løbet af dagen, skolerne er jo aflåset fra kl. 9.00-16.00.
Festaftenen forløb meget fint, med mange hjælpere i baren, dog skal vi have strammet op, så
vagterne bliver lidt mere jævnt fordelt ud over aftenen. Det vil I se på den nye vagtplan, som bliver
lagt frem her i aften, man melder sig nu på i hvilket tidsrum man vil hjælpe til festen.
Jeg vil her til sidst sige tak til udvalget for jeres engagerede arbejdsindsats og selvfølgelig sige tak
til alle medlemmer som hjalp til - Uden jeres hjælp ingen Tønder Cup!
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