
Inden afgang… 

Pladser og antal personer bestilles ca. 1 måned før afholdelse 
af stævne - dato bliver meldt ud. Flere pladser kan ikke tilføjes 
efter tidsfristen, dog kan der bestilles flere armbånd helt op til 
ankomst på pladsen.  
 
Der udvælgelse en person fra klubbens hold til at samle 
ovenstående informationer. Samme udvalgte person skal være 
den første der møder på pladsen, når stævnet starter, hvilket 
typisk er fredag kl 15:00. Her skal denne udvalgte person 
afregne for pladser og det ønskede antal armbånd - kontant.  

Pladser kan herefter indtages af øvrige gæster fra holdet.

På campingpladsen er der plads til camping med fortelt og der 
er opstillet strømforsyninger med Cee stik (Blå)

Der skal holdes 3 meters afstand til nabo og brandveje SKAL 
holdes fri (Også teltpløkker, barduner og lignende)

Adresse 

IBF Arena 
Stadion Alle 2 
7350 Ikast 

Priser 

Plads til telt, camplet eller campingvogn 
koster 500 kr. inkl. strømforbrug. 

Person over 5 år koster 50 kr. 
Person under 5 år koster 0 kr. 

Priseksempel for weekenden: 
1 Campingvogn = 500 kr. 
2 Voksne (2x50 kr) = 100 kr. 
1 Barn over 5 år = 50 kr. 
1 Barn under 5 år = 0 kr. 
I alt 650 kr. 

Betaling ved ankomst skal ske med 
kontanter. De tager IKKE Dankort eller 
lignende. 
 
OBS: Spillere og trænere skal også 
betale. 

Regler og praktik 

Åben ild er forbudt. Dog må gas grill 
anvendes under opsyn. 

Det er ikke muligt at tømme kemisktoilet 
på pladsen, som der heller ikke er 
adgang til køkken forhold. 

Faciliteter 

På pladsen er der gratis adgang til 
badefaciliteter i  omklædningen og 
toiletter er opstillet flere steder. 

Der er mulighed for køb af snacks, kaffe, 
sandwich, is mm. ved informationsteltet 
midt på pladsen og i idrætanlægges 
klubhus. 

Kontakt 

Lejrchef Per Borup, 23721693 
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