
 

 
Så nærmer tiden sig, hvor et af sæsonens helt store højdepunkter finder sted – den årlige tur til 

Lundaspelen! 

Vi rejser som altid den 1. januar ved kl. 16-17 tiden, og kommer hjem den 5. januar når den sidste 

BMS Herlev kamp er spillet. Vi kører igen i år i lejet bus, så det er praktisk nemt for alle. 

Lund er et stævne, der bliver prioriteret højt af klubben. Det er både sportsligt, men bestemt også 

socialt et fantastisk stævne, hvor der for alvor bliver knyttet venskaber/bånd på og på tværs af 

klubbens hold 

Finalerne den 5. januar er også noget helt særligt. Der spilles for 1000-2000 tilskuere, og 

præsentationen er helt speciel. Det er en stor motivation for alle der ser finalerne, og en stor 

oplevelse for dem, der er så dygtige at komme i en finale. 

Hvis vi ikke får nogen hold i finalerne, bliver vi alligevel og ser nogle finaler inden vi tager hjem. 

 

Til Lundaspelen 2016 have vi 12 hold med og vi var over 100 spillere af sted. Vi havde hele 6 hold i 

finalen, hvilket var klubrekord!  

 

Vi sover i klasselokaler, så der skal medbringes alle de sædvanlige ting. Det vil fremgå af den 

rejseseddel, som bliver sendt ud til at alle deltagere i december måned. 

 

Tilmeldingsfristen er den 1. november. Klubben giver tilskud til dette stævne, så prisen er kun på 

1150 kr. pr. deltager. For dette beløb får man morgenmad, frokost og aftensmad den 2., 3. og 4. 

januar + morgenmad den 5. januar.  

Man får logi i 4 nætter, transport til Lund og gratis transport rundt i Lund under hele stævnet. Man 

får mindst 4 kampe og en super oplevelse man sent glemmer 

Betalingen foregår via hjemmesiden som altid: http://www.bmsherlev.dk/?page_id=10973  

Har I ikke Dankort, skal I kontakte jeres træner, der vil hjælpe med betalingen. 

 

Har I spørgsmål kan I kontakte jeres træner eller undertegnede. 

 

På klubbens vegne 

 

Jesper Lundin 

Tlf. 7258-7574 

http://www.bmsherlev.dk/?page_id=10973
Kenn
Tekstboks
http://bmsherlev.dk/betal/staevnetilmelding/




