
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2023 
   28.-29.-30. April 

 
Rækkerne, der tilbydes: 
 

U10 drenge (OBS 8-mands) 
- A-række 
- B-række 
 
U11 drenge (8-mands) 

- A-række 
- B-række  
 
U12 drenge (8-mands) 
- A-række 
- B-række  
 
 
 



 

 
  

Vi har valgt, at fastsætte 

kampenes spilletid til 2 x 15 min. 

i ALLE rækker for at undgå 

overbelastninger inden den 

afgørende del af forårssæsonen. 

Alle hold er sikret at spille 6 

kampe. 

 

Hermed indbydes til Talentstævne for drenge 2023,  
weekenden uge 17, den 28.-29.-30. april 

Talentstævnet har eksisteret siden 1993 

på pigesiden, hvor Stensballe IK for 

første gang var værter for dette stævne 

for de bedste klub-pigehold i Danmark. 

Det er en fornøjelse nu at kunne tilbyde 

det første stævne på drengesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Mange hilsner 

Stævnekontoret  

 

Møde andre gode hold fra regioner af 

landet, som I ellers ikke ville møde? 

 
Få en masse kamptræning og gode 

sociale oplevelser under rammer, hvor 

baner, overnatning og bespisning er 

samlet og inden for kort gåafstand?  

 
Spille kortere, men flere kampe og derfor 

få større mulighed for at prøve jer selv og 

de andre hold af? 

 
Løbe af med 1.,2.,3. eller 4. pladsen og 

flotte præmier til hele holdet?  

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Har I som hold lyst til at: 

 

 

Til Talentstævnet gør vi vores bedste 

for at skabe en god oplevelse for dig 

som spiller, træner og forældre; en 

oplevelse med tæt kontakt mellem 

stævneledelsen og de enkelte hold. På 

denne måde tror vi på, at vi får de 

bedste forudsætninger for at give jer et 

godt stævne.  

Vi ønsker, at drengene kan få mulighed 

for at møde hold, de muligvis ikke har 

mødt før, fordi afstanden til dagligt er 

for stor. Derfor støtter vi med 

transportbetaling til de hold, der har 

over 100 km til Stensballe, Horsens.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-10 (årg. 2013) – DER SPILLES 8-MANDS! 

8-mands. Der spilles kampe á 2 x 15 min.  

A-række      +      B-række 

 

 
U-11 (årg. 2012) 

8-mands. Der spilles kampe á 2 x 15 min. 

A-række      +      B-række 

 

  

 

U-12 (årg. 2011)  

8-mands. Der spilles kampe á 2 x 15 min.  

A-række      +      B-række 

 

 

RÆKKERNE, DER TILBYDES: 

Om turneringen 

Alle hold spiller 1 kamp fredag, 3 kampe lørdag og 2 kampe søndag - der er altså 

mulighed for at få spillet holdet godt sammen inden den afgørende fase af 

forårssæsonen. Til gengæld er kampene kortere end normalt.  

Turneringen følger DBU/JBU´s gældende regler. Evt. fravigelser fra disse vil blive 

specificerede og sendt ud til alle deltagere inden stævne-start.   

Da der spilles mange kampe, er der FRI udskiftning til stævnet. Vi opfordrer derfor 

alle hold til at tage mange spillere med og få fuldt udbytte af dette! 

 



 

  

Forplejning 

Stævnets frivillige hjælpere arbejder på 

fuldt tryk denne weekend for at skabe de 

bedste rammer for en god oplevelse også 

uden for banen. I hallen foregår således 

alle dagens måltider ved en buffet, hvor 

morgenmad, frokost og aftensmad kan 

nydes. Oplys venligst evt. madallergier 

ved tilmeldingen. 

Det vil være muligt for spillernes forældre 

og søskende at købe separate 

spisebilletter på stævne-kontoret.  

 

Transport med tog 

Har den deltagende klub over 100 

km til stævnet, arrangerer vi al tog-

transport til og fra stævnet (INGEN 

refusion af bilkørsel). Ønskes dette 

tilbud, skal det oplyses ved 

tilmeldingen, og vi arrangerer selve 

tranporten. (VI bestiller/køber 

togbilletterne, som efter telefonisk 

aftale med jer tilsendes pr. post 

inden stævnet. Holdet hentes med 

bus ved Horsens Station ved 

ankomsten med tog, hvorfra det 

tager 15. min. til stævneområdet.) 

Seneste frist for tilmelding til 

transport vil være d. 1. april 2023. 

 

Overnatning 

I udgangspunktet sover alle 8-mands 

hold sammen 2 hold pr lokale. 

Overnatning foregår på 

Stensballeskolen og i de 

omkringliggende institutioner. Man skal 

selv medbringe dyner/soveposer og 

madrasser.  

For ledere vil det være muligt at sove i 

separat leder-lokale.  

Adressen er:  

Stensballeskolen, Bygaden 57, 8700 
Horsens 

Skolen og institutionerne ligger 

umiddelbart op ad både hallen og 

banerne. 

 



 

  

 

Tilmelding 

Tilmelding sker ved indbetaling af holdgebyr samt sende en 
udfyldt tilmeldingsblanket til: SIKtalentstaevne@gmail.com  

Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet alt efter hvem 
der først indbetaler holdgebyr! Hvis i ikke har modtaget en 
tilmeldingsblanket, ret da henvendelse til ovenstående mail.  

 

Priser 

Deltagergebyr (dvs. pr. spiller, leder eller træner): 850,- 

Deltagergebyr + transport hvis over 100 km. pr person: 1.000,- 

Holdgebyr: 1000,- 

Depositum: 500,- (for lån af klasselokale. Overføres indenfor 14 
dage efter stævnet hvis lokalet godkendes endeligt af 
kommunen.) 

Ovennævnte priser inkluderer: 6 kampe pr. hold, overnatning, 
fuld forplejning med 6 måltider, stævne-t-shirt, bus-transport til 
og fra togstation samt flotte præmier til 1. - 4. pladsen. 

 

Deltagelse uden overnatning og uden forplejning: 

Deltagergebyr (dvs. pr. spiller, leder eller træner): 350,- 

Holdgebyr: 1.000,- 

Stævnedepositum, kun for IKKE-overnattende hold: 2000,- (for 
at undgå hold, der trækker sig under stævnet! Tilbagebetales 
efter gennemførelse af stævnet.) 

Priser per måltid ved køb af separate spisebilletter: 

Morgenmad: 40 kr.  

Overnatning pr. nat: 50 kr.  
 

Betaling 

Reg.nr. 2500 

Kontonr.  6448512787 (Nordea Bank) 

Husk! at oplyse klubnavn OG U-række (U10, -11, -12).  

Vi refunderer ikke holdgebyret ved senere afmelding.  

 

Frokost: 60 kr.  

 

Aftensmad: 75 kr.  
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Kontaktoplysninger 
 

SIKtalentstaevne@gmail.com 
 
Alternativt: 
 

Sebastian Wind Andersen 
Tlf. 28290731 
sebastianwindsik@gmail.com 
 

 

Spørgsmål kan rettes til: 
 

 
Hjemmeside 
 

 
 
På www.talentstaevne.dk kan I 

finde alle informationer om 

stævnet samt følge med i hvilke 

hold, der også deltager i 

Talentstævnet. 

Facebook 
 

På Facebooksiden “Talentstævne 

Stensballe, Horsens” - 

https://bit.ly/2Maf7Vt - kommer der 

løbende info op før, under og efter 

stævnet. 

 
 

 

  

Verner Sørensen 
Tlf. 31713413 
verner.sport@mail.dk 
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Endelig betaling af deltagergebyrer: senest 15. februar 2023 

Tilmelding er først gældende ved betaling af holdgebyret.  

Vi vil se frem til at se jer til Talentstævnet! 


