
 

 

Inbjudan/anmälan HK Malmö Croatia Handball Tour 2016 

Årets resa till Kroatien blev en stor succé, vi har därför beslutat att 

åka ner till Makarska International Handball Tournament även 

under nästa år - om intresset finns. Ambitionen är att även P04, P05, 

F03 och F05 skall följa med på resan denna gången. 

Under 2016 så börjar turneringen redan söndagen den 26 juni. Vi 

kommer därför flyga till Split den 25 juni (midsommardagen) och 

retur till Kastrup den 2 juli. 

Budgeten för resan är den samma som ifjol dvs. 3 600 kr/deltagare, 

men då sponsorer till HK Malmö ungdom kommer betala minst       

1 000 kr/deltagare så får vi förhoppningsvis en verklig kostnad för 

nästa års resa på endast 2 600 kr/deltagare. 

Om ditt barn är intresserad att följa med på resan, så vill vi att ni 

bekräftar detta genom att betala in anmälningsavgiften på 1 500 kr 

på vårt lagkonto i Nordea, senast den 1 dec. (gärna tidigare).    

   Kontonummer: 3118 00 61772.  Så fort minst 10 barn har anmält    

   sig, kommer vi börja köpa flygresor. 

Övrigt     

Många familjer valde förra året att följa med på resan och bo i 

närheten av laget. Det är toppen. Vi ber er dock att inte boka 

er resa förrän barnens resa är bokad. Då vi önskar få de billiga 

flygstolarna till de olika lagen som skall med på resan, annars 

riskerar ni att trissa upp priserna.  

Vi vill gärna ha fler ledare med oss, anmäl dig därför om du vill 

hjälpa till och planera resan och bo med laget i Kroatien 

Barnet skall ha pass och ni bör se till att Ert barn är försäkrad t.ex. genom en barn eller 

olycksfallsförsäkring, har reseförsäkring via hemförsäkring samt att barnet tar med sig 

försäkringskassans gröna kort på resan till Kroatien, då HK Malmös spelarförsäkring inte omfattar 

något reseskydd eller olycksfallsförsäkring vid utlandsresor 

Länk till turneringen.  http://www.makarska-online.net/events/handball/ 

Om du vill ha hjälp med information runt boende och annat kontakta lagledare P05 Igor Antolovic 

+46 736 79 10 90 alt:  i_antolovic@hotmail.com 

Några barn kanske skall åka hem med föräldrar på annat datum, detta kan ordnas, med måste 

meddelas i mycket god tid till Igor.     



 


