V.V. G.K.C.
Grathem Kelpen-Oler Combinatie
Contact:
ambras@vvgkc.com
www.vvgkc.com

Beste elftalleider,

Rabobank Peel, Maas, Leudal
IBAN: NL37RABO0117001953

Sportpark "GRASHEIM"
Sportlaan 1
6096 BT GRATHEM
(0475) 45 30 14

Het is nog vroeg, maar bent u al op zoek naar een leuke afsluiting van het huidige
voetbalseizoen 2018-2019?

Het Ambrastoernooi in Grathem is daarvoor de ideale gelegenheid!
Voor de 24e keer organiseert vv GKC, voorheen voetbalvereniging Grathem,
tijdens het pinksterweekend op 7, 8 en 9 juni 2019 een veldvoetbaltoernooi voor
de lagere senioren elftallen, het zogenaamde Ambrastoernooi. Nu weer als vanouds
in het pinksterweekend.
Grathem is gelegen in de provincie Limburg tussen steden Weert en Roermond.
Tijdens dit weekend staan de begrippen sportiviteit en gezelligheid centraal.
Een unieke gelegenheid om met het team het voetbalseizoen sfeervol af te sluiten.
Het programma ziet er als volgt uit:
VRIJDAG 7 JUNI:
18.00 - 21.00 uur Ontvangst deelnemers.
20.00 uur Ambras party night Part 1
ZATERDAG 8 JUNI:
08.30 - 10.00 uur
09.30 uur
18.30 uur
20.30 uur

Ontbijtbuffet.
Aanvang wedstrijden.
Gezamenlijk avondeten (in buffet vorm).
Ambras party night Part 2

ZONDAG 9 JUNI:
08.30 - 10.00 uur
09.30 uur
vanaf 12.00 uur
± 15.00 uur

Ontbijtbuffet.
Aanvang wedstrijden (finales).
De beste muziek van vroeger en nu!
Prijsuitreiking en afsluiting van het toernooi.

Voetbalvereniging Grathem Kelpen-Oler Combinatie

De wedstrijden worden gespeeld op groot veld volgens de bepalingen en reglementen van de
K.N.V.B.
Voor alle deelnemende teams zijn mooie bekers te winnen en natuurlijk valt het sportiefste team
extra in de prijzen!
Deelnemers overnachten op ons sportpark in tenten. De organisatie zorgt voor aparte slaaptenten
per team (max. 30 personen per tent). U dient zelf voor een luchtbed en slaapzak te zorgen.
De kosten voor dit voetbalweekend bedragen, € 55,- per persoon.
Dit is inclusief 2x uitgebreid ontbijtbuffet, Avond buffet op zaterdagavond en twee
overnachtingen op onze festival camping.
Voor meer informatie of een foto-impressie verwijzen wij u graag naar
onze website: www.vvgkc.com , Facebook/Ambras of stuur een e-mail naar ambras@vvgkc.com
Mochten één of meerdere herenteams in deelname zijn geïnteresseerd dan verzoeken wij u het
inschrijfformulier z.s.m. in te sturen want vol = vol!
Het inschrijfgeld dient vervolgens vóór 1 April 2019 te worden voldaan op bankrekening:
NL 37 RABO 0 1170 01 953 t.n.v. vv GKC.
Voor de goede orde willen wij u er op wijzen, dat elk deelnemend team uit minimaal 14
personen dient te bestaan. Er is een beperking voor het aantal toe te laten teams, in geval van
“over-inschrijving” is de volgorde van inschrijving bepalend.
Verder willen we u er op attenderen zelf rekening te houden met de KNVB competitie indeling
van uw team.
Wij heten u van harte welkom in GRATHEM!

Met vriendelijke groet,

Chantalle Cuijpers en Wendy Heijckers
Comiteéleden Ambrastoernooi

