
Packning

•   Handbollsutrustning 
       (Kläder, Skor (inne & ute), Boll, Vattenflaska, Skydd, mm)
•   Krävs många tröjor och strumpor pga många pass
•   Toalettartiklar, Tejp, mm
•   Sol och badsaker som badhandduk, solskydd, mm
•   Kläder sannolikt är det varmt
•   Försäkringskort
•   GLÖM INTE PASSET (kolla giltighetstiden)

Regler

•   HA KUL OCH NJUT AV ATT LEVA SOM ETT PROFFS
•   Håll tider (var i god tid - ledarna accepterar inte sen ankomst)
•   Ha rätt saker med er till träningarna 
•   Håll reda på era saker - Rummen skall vara i ordning!
•   Gå aldrig ensam, lämna aldrig någon ensam - Håll ihop 
•   Var goda kamrater - Ha koll på att kompisarna mår bra
•   Följ områdets regler 
•   Alkohol är förbjudet för alla under 18 år 
       (konsekvens kan bli  att man blir hemskickad 
          på egen bekostnad)

Så här såg reseschemat ut 2018
(kommer ändras men ger en uppfattning)

16/6 lördag
14.40  Samling: Västra stationstorget 
15.00 Tåg till Kastrup
19:10  Köpenhamn – Zagreb 
21:05 Zagreb
Buss till Rovinj (ca 3 timmar)

23/6 lördag
Buss till Zagreb (ca 3 timmar)
21:45  Zagreb – Köpenhamn 
23:40 Köpenhamn
Tåg till Lund

2019

Rovinj Handball Camp 

Anmälan

Sista anmälnings dagen 30/11
Anmälningsavgift: 1000kr (återbetals ej efter 30/11)

  https://goo.gl/yX4BqC

Anmälan Lagvis och Frågor? 
maila Figge:
figge72@gmail.com



Rovinj Handball camp 2019

Vi har en lång tradition att åka med 
handbollsspelare till Rovinj Handball camp.

Handboll på Balkan i allmänhet och Kroatien i synnerhet 
är kultur och extrem stor.

Campen leds av legendaren Ilja Puljevic som tidigare verkat 
som tränare i Sverige i många år och bl a varit Kroatisk och 

Svensk landslagstränare
Ilja har samlat några av Balkans kändaste och skickligaste 
instruktörer för att ge spelare från hela världen en unik och 

givande upplevelse.
Instruktörerna är noga utvalda och LUGIs egen 

Dragan Brljevic är en av de utvalda.
Målvakterna har egna instruktörer.

Rovinj Handball camp är en unik upplevelse där man 
lever som ett proffs med träning två gånger om dagen och 

däremellan bad och social samvaro i en underbar miljö.
En sak som som alla deltagare alltid betonar är hur 

många nya bekantskaper man får inom och 
utom klubben på den här resan.

Boendet

Rovinj är en vacker och gammal kuststad på 
halvön Istrien i Norra Kroatien. 

Träningsanläggningen ligger lite utanför Rovinj 
precis vid stranden och har ett fint poolområde. 

Man äter god mat i restaurangen och det är Buffé 
vilket innebär att alla alltid hittar något som passar.
Alla bor i lägenheter på träningsanläggningen och 

det finns också en liten affär på området att besöka 
för att fylla på vattenförråd och godsaker. 
Anläggningen heter Resort Vilas Rubin 

Lägenheterna har 2 - 6 bäddar
Vi får reda på hur lägenheterna ser ut, när vi checkar in

Program

För spelarnas del är det två träningar per dag, 
en på förmiddagen (innan det har blivit för varmt)  

och en på eftermiddagen. 
Man tränar mestadels utomhus men ibland är det 

busstransfer till hallar inne i Rovinj. 
Överledarna har koll på detta

Under tiden man inte tränar är det sol, bad och 
återhämtning som gäller. 

 
En av dagarna spelar man en turnering 

mot övriga lag som är där. 
Det är extremt många lag från hela världen på plats!  

Turneringsdagen är upplagd som träningarna, 
förmiddag- och eftermiddagspass. 

En eftermiddag är det utflykt in till Rovinj för att titta på staden. 

OBS Tränaringarna ute är på asfalt och på parkett i hallarna
(Så en idé är att ha 2 par skor med sig)

Överledare

Alice Jacobsen och Fredrik “Figge” Rosengren 
är rutinerade överledare som har varit 

med i Rovinj många gånger.
De kommer att finnas tillgängliga under hela 

resan och serva med information. 
Men viktigt att veta att det förväntas att man skall 

klara av att hålla reda på sina tider och sina grejor. 
Vatten, skugga och solkräm är extremt viktigt. 

Det brukar också finnas föräldrar på plats i Rovinj.

Truppen

Vi vänder oss i första hand till pojkar och flickor A då 
Campen vänder sig först och främst till desa åldrar

Vi hoppas få med oss så många som möjligt som är 
handbollsintresserade, vill utvecklas, gillar bad och social samvaro.

 Det är många svenska föreningar som åker dit t.ex Sävehof, 
som åker dit med sina pojkar och flickor A

Ekonomi

Kosnaden för resan bir mellan 7500 & 8500 SEK
(Vi strävar såklart efter att få det så billigt som möjligt)

Det behövs pengar till måltiderna på flygplatserna. 
Alla övriga måltider ingår.

Det är bra att växla till sig ca 150 Danska och 
Kroatiska Koruna motsvarande ca 700 SEK

Pengarna skall räcka till vatten och lite snacks/godis
och för utflykten till Rovinj 

Det finns det en bankomat på området,
så har man ett bankkort som 

funkar utomlands så kan man ta ut där.

Länk till TripAdvisor


