
Psykosen forsætter i 2009
På en korpslejr for 10 år siden, udspillede der sig en fantastisk volleyball kamp 
imellem Klan Keld og Sofus Stålorm Klan. Nu er tiden kommet hvor håneretten 
igen står på spil, og hvor din klan har mulighed for at opdage jeres egne skjulte 
volleyball styrke.

Lørdag den 22. august afholdes der volleyball turnering ved Damhussøen i 
Rødovre. Hvert hold spiller med max 6 personer på banen, og evt. udskiftere.

Der vil inden selve turneringen være en opvisningskamp imellem KK og SSK, hvor 
man har mulighed for at se hvad ens hold skal gøre eller ikke gøre for at vinde. 

Vi spiller kl. 10.00 lige nord for Damhussøen, hvor der bl.a. ligger en kiosk. Her kan 
man købe is, mad osv, men vi ser gerne at holdene medbringer madkurve. 
Medbring selv drikkevarer, eller køb dem i kiosken. Kamp-dragt, ens farve eller 
anden hold særpræg vil være en fordel. Juhu-piger er særdeles velkomne.

Der vil om aftenen være volley-fest i Mosehutten på Bispebjergbakke 2, hvor der 
vil blive solgt drikkevarer.

Pris pr. hold : Alle hold skal medbringe to genstande, som afleveres ved indtjek.

For at tilmelde hold, skal der senest den 8/8 kl. 20:08, modtages en email på 
volleyball@wormweb.dk med holdnavn, og navnene på alle spillerne. Man kan ikke 
være på flere end et hold.
Der vil komme en email retur med flere oplysninger, ca. 1 uge inden vi skal spille 
bold.

FAQ: 
Hvad nu hvis det regner d. 22/8 ??
Må man bruge sin fod til at få bolden over til modstanderens banehalvdel ??
Må ens hold berøre bolden tre gange, lige efter holdet har blokeret ??
Hvem har fået de største ølmaver på 10 år, KK eller SSK ??
Spiller man videre, hvis bolden rører nettet på vej over til modstanderne under 
serven ??
Hvis bolden snitter banemarkeringen, er den så stadig inde ??
Kan store klaner stille med flere hold ??
Kan små klaner slå sig sammen til et hold??
Må man spille barfodet ??

Det skal nok blive sjovt. Vi ses - Klan Keld og Sofus Stålorm Klan.
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