
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kerteminde Boldklub og Laulundsport arrangerer 

træningstur til Barcelona d.10-17/10 – 2015 

 

Turen foregår gennem FCBClinic © 

 

  En træningstur, hvor I vil møde FC 

Barcelonas måde at tænke fodbold på. 

En chance for at træne jeres foldbold 

evner og få taktisk indsigt efter de 

metoder, man benytter i FCBClinic © 
 

Se program, priser og 

information på de 

følgende sider. 

 

Deadline for tilmelding 

er d. 1. maj. 

Ved tilmelding betales 

depositum. 

 

Restbeløb indbetales 1. 

juni. 

 

Denne træningstur er 

for unge drenge og 

piger mellem 10-14 år. 

 

 



Program 
  

 

Lørdag d.10 oktober: 

 Vi mødes til morgenmad på Kerteminde Stadion kl. 8:00 

 Bussen kører fra Kerteminde Stadion kl. 10:00 

 Der er sørget for frokost, aftensmad betaler man selv. 

 

 

Søndag d.11 oktober 

 Ankomst til vores hotel. Det er svært at sætte nøjagtig tidspunkt på, 

hvornår vi ankommer til hotellet, men forventet ankomst kl. 14 

 Check in på hotellet 

 Informationsmøde 

 Vi håber, at der spilles La Liga kamp på Camp Nou (kamp ikke 

inkluderet i prisen) 

 Aftensmad 

 

Mandag 12.oktober  

7.30                  Morgenmad  

8.45                 Kørsel til træningsanlæg 

9.30                  Ank. til træningsanlæg 

10.00 - 11.30  Træning  

12.30                Frokost på hotellet 

14.00               Teori 

16.00  Eftermiddag snack 

16.45                Bus afg. til kamp 

18.00               Kamp mod lokalt hold 

20.00               Aftensmad på hotellet 

21.00               Hyggeligt samvær  

 

Tirsdag 13.oktober  

7.30                             Morgenmad + smør selv sandwich (frokost) 

8.45                             Kørsel til træningsanlæg 

9.30                             Ank. til træningsanlæg 

10.00 - 11.30             Træning 

12.30                           Frokost – medbragt sandwich og drikkelse  

14.00                          Barca museet, rundvisning på Camp Nou og Barca- 

  shoppen  

18.00                          Aftensmad på hotellet 

19.30   Træning – Laulundsport træningspas 

  



 

 

Onsdag 14. oktober  

7.30                     Morgenmad 

8.45                     Kørsel til træningsanlæg 

9.30                     Ank. til træningsanlæg 

10.00 - 11.30     Træning  

12.30                   Frokost på hotellet 

14.00 Eftermiddagen fri 

16.00  Eftermiddags snack 

16.30                   bus afg. til kamp  

18.00                   Kamp mod lokalt hold 

20.00                   Aftensmad på hotellet 

21.00                   Hyggeligt samvær 

 

Torsdag 15.oktober 

7.30                             Morgenmad 

8.45                             Kørsel til træningsanlæg 

9.30                             Ank. til træningsanlæg 

10.00 - 11.30            Træning 

12.30                           Frokost på hotellet 

14.00          Eftermiddagen fri 

16.00                           Træning på lokal bane 

19.00                           Aftensmad på hotellet 

20.00                           Hyggeligt samvær med festlige indslag - Konkurrence 

                                     Natmad  

 

Fredag 16. oktober  

7.30                          Morgenmad 

8.45                          Kørsel til træningsanlæg 

9.30                         Ank. til træningsanlæg  

10.00 - 11.30          Træning 

Kerteminde Boldklub / Laulundsport siger tak for  

denne gang.   

                        Vi pakker bussen og kører mod Danmark. 

                                  

Der vil under hjemturen være passende stop undervejs samt aftensmad 

 

Lørdag 17. Oktober 

Morgenmad  

Hjemkomst Kerteminde Boldklub 

  



 

 

 
  

I prisen er følgende inkluderet: 

 Bustransport fra Danmark til Barcelona t/r 

 Transfer til og fra træning 

 Træningspas med akademi-trænere fra FC. Barcelona 

 Indkvartering i Barcelona 

 Forplejning  startende med aftensmad på ankomstdagen

og sluttende med frokost på hjemrejsedagen (der er

mulighed for at købe sandwish, sodavand og frugt i 



 

T-shirt

 

 

Danske ledere med på hele turen

 

 

Holdfoto og diplom

 

-

 

eftersendes

 

 

Depositum er 2500 kr. og betales senest d. 1 maj. 

 

Beløb indbetales på:

 

Reg.nr.: 0815 (Fynske Bank)

 

Konto nr.: 0001145843

 

Husk navn på indbetalingen.

 

 

Restbeløb indbetales senest 1. juni = 2450 kr.

 

Samlet pris: 4950 kr.

 
 

bussen)




