
 

 

Invitation til Tønder Cup - Beachvolley 
 

24. april – 26. april 2020 
 
Den 25. og 26. april afholder TSV-75 atter engang sit store internationale volleyballstævne – og for 
allerførste gang afvikler vi i 2020 også en BEACHVOLLEYTURNERING.  
Beachvolleyturneringen arrangeres i samarbejde med Lyø Beach Camp og forløber lige som Tønder 
Cup over to dage, med mulighed for ankomst allerede om fredagen. Turneringen starter lørdag 
morgen kl. 9.00 og forventes afsluttet kl. 16.00 søndag eftermiddag. 
 
Der spilles i følgende rækker: 
Dame  
Herre  
Mix 
 
Holdene niveauinddeles ud fra holdenes egen vurdering af, om man har et niveau der svarer til: 
1) 2.-3. Division (Øvede) 
2) Danmarksserie (Let-øvede) 
 
Der sker tilmelding efter først-til-mølle-princippet. 
 
Vi regner med at blive ca. 550 deltagere til hele Tønder Cup, og for at få plads til alle, må hvert hold 
kun stille med 2 personer. 
 
Beachvolley-holdene overnatter alle i gymnastiksalen på Tønder Grundskole, kun 50 m. fra Tønder 
Beach Court. Medbring derfor selv soveposer, liggeunderlag osv. 
 
Morgenmaden serveres i Hallen fra kl. 7.30 
 
Lørdag aften er FESTAFTEN. Alle deltagere har mulighed for at mødes med andre volleyballspillere til 
god mad, en slat at drikke samt hyggeligt samvær med mange mennesker, der alle har 
volleyballsporten som fælles interesse. 
Til festen spiller et LIVE BAND op til dans og DJ’en sørger for sprøde toner under maden. 
 
Priser: 
 
Holdgebyr  400,- kr. pr. hold (hvoraf 200 kr. refunderes) 
Deltagerpakke  495,- kr. pr. person (2 x overnatning i gymnastiksal, 2 x morgenmad samt fest m/ 

spisning).  
 
Holdgebyr og deltagerpakker betales ved tilmelding på følgende konto:   
Tønder Sparekasse  Kontonr.: 9828 0000167800 
Mærk venligst indbetalingen med navnet på holdet og den holdansvarlige (Den person som vil være 
kontaktperson for holdet i forhold til os.).  
 
NB! Ved stævnets afslutning refunderes 200,- kr. af holdgebyret, såfremt holdet har overholdt alle 
sine forpligtelser. Herunder forstås dommerforpligtelser, samt rene og opryddede 
overnatningsfaciliteter. 
 

 
Tilmelding og betaling (holdgebyr og deltagerpakker): 

senest søndag den 1. april 2020. 
 



 

 

Holdet er ikke tilmeldt før vi har modtaget jeres tilmelding, registreret jeres betaling, 
og I modtager en kvitteringsmail fra os. 
 
Peter Lyø er stævneansvarlig for beachvolleyturneringen.  
Kampprogram udleveres ved ankomst. 
 
Yderligere informationer kan findes på: www.TSV-75.dk eller på facebook: Tønder Cup Volley 
 
 
Med venlig hilsen 
TSV-75 og Lyø Beach Camp 
 
P.S. 
Der er ingen copyright på denne invitation så del gerne! 
 
Tilmeldingsblanketten til Tønder Cup Beachvolley er tilgængelig på www.TSV-75.dk under fanebladet 
Tønder Cup Beachvolley. 
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