
 

Cup 2018 

 

I samarbejde med 

 

  INDBYDELSE 
 

 
 

Fodboldstævne i 
 

Sport & Kulturcenter Brovst, 
(Brovst hallen) 

ØAH hallen & Skovsgård hallen 
 

16. – 18. februar 2018 

 
Brovst Idrætsforening og Sparekassen Vendsyssel inviterer for 10. gang til 

Sparekassen Vendsyssel Cup i indendørsfodbold. 
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Vi er klar – er i klar til en ny gang indendørs fodboldweekend med masser af spænding og godt 
fodboldspil. 
 
Vi gælder os til at se jer. 
 

Nyt NYT – vi udvider vores hal kapacitet, så vi i år også spiller i Skovsgård hallen 
 

Tidligst kampstart kl. 09:00 og sidste kamp senest kl. 20:00 - lørdag og søndag 
 

Tilmelding i følgende rækker 
U5 Piger/drenge 2013 Lørdag   

U6 Piger/drenge 2012 Lørdag  

U7 Piger/drenge 2011 Lørdag  

         

U8 Piger 2010 Søndag  U8 Drenge 2010 Søndag 

U9 Piger 2009 Lørdag  U9 Drenge 2009 Lørdag 

U10 Piger A/B 2008 Lørdag  U10 Drenge A/B 2008 Søndag 

U11 Piger A/B 2007 Søndag  U11 Drenge A/B 2007 Søndag 

U12 Piger A/B 2006 Søndag  U12 Drenge A/B 2006 Søndag 

U13 Piger A/B 2005 Søndag  U13 Drenge A/B  2005 Søndag 

U14 Piger A/B 2004 Søndag  U14 Drenge A/B 2004 Søndag 

U15 Piger A/B 2003 Lørdag  U15 Drenge A/B 2003 Lørdag 

U16 Piger A/B 2002 Lørdag  U16 Drenge A/B 2002 Lørdag 

     U17 Drenge A/B 2001 Lørdag 

U18 Piger A/B 2000-2001 Fredag  U19 Drenge A/B 1999-2000 Fredag 

Senior Kvinder +15 Fredag  Oldboys  +32 Fredag 

     Veteraner  +40 Fredag 

     Superveteraner  +45 Fredag 

Stævnets afvikling 
 For at opnå jævnbyrdige kampe er en del rækker opdelt i A- og B. 

 Vær opmærksom på, at A-rækken er tiltænkt hold fra JBU´s A-rækker og de bedste hold fra B-
rækkerne. 

 Vi opfordrer klubberne til at være ærlige ved tilmelding. 

 Ved for få tilmeldte hold vil A- og B-rækker blive slået sammen. 

 Alle hold er garanteret 3 kampe. 

 Et hold består af indtil 7 spillere – dog kun 5 spillere for U 5, U 6 og U 7 der spilles på tværs af 
banen. 

 Max. 2 rækker som overlapper hinanden ved afviklingen. 

 Der spilles med ”løbende tid” (når hornet lyder sættes tiden igang til næste kamp). 

 

Spilletid 
I rækkerne U 5, U 6 og U 7 spilles der 7 minutter pr. kamp med ”løbende” tid. 
I øvrige rækker spilles der 10 minutter pr. kamp med ”løbende” tid. 

 

Spilleregler m.m. 
 Der spilles efter JBU´s regler, herunder reglerne for aldersdispensation og deltagelse på flere 

hold. 

 I U7, U8 og U9 desuden den regel, at piger må være et år ældre end drenge. 

 Bemærk i U 5, U 6 og U 7 spilles der 3:3 (Jyske 3-bold) på minimål. 

 U 8 spiller med 5 mand af gangen som i udendørs.  

 Max. 7 spillere pr. hold i alle rækker dog kun 5 spillere i U 5, U 6 og U 7. 

 Ved pointlighed afgøres 1. pladsen efter følgende: 
o Indbyrdes opgør. 
o Flest scorede mål. 
o Færrest mål gået ind. 
o Differencen mellem scorede mål og mål gået ind. 
o Bedst af 3 straffespark. 
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Tilmelding 
Senest tilmelding er torsdag, den 1. februar 2018 på www.staevner.dk. 
 
Link er her:  http://staevner.dk/staevne/13502/sparekassen-vendsyssel-cup.aspx 

 

Præmier 
U5 – U9 
 Der er en medalje til hver spiller. 

 Til 1. pladsen er der en pokal. 

 Til 2. pladsen er der en pokal i de rækker, hvor der spilles finale. 

 
U10 – U15 
 Til 1. pladsen - Bowlingtur (7 personer - kan ikke ombyttes til kontanter) samt en pokal. 

 Til 2. pladsen er der en pokal i de rækker, hvor der spilles finale. 

 
U16 - Superveteraner 
 1. pladsen – kr. 500,- samt en pokal. 

 2. pladsen – kr. 300,- samt en pokal). 

 

Pris 
Tilmeldingsgebyret udgør kr. 375,00 pr. hold dog U 5, U 6 og U 7 kr. 325,00. 

 

Mad 
Senior kvinder, Oldboys, Veteraner og Superveteraner spilles fredag aften med efterfølgende 

spisning (Hvis man ønsker det). 

 
Menu 
Pølsebord med sild og 1 snaps samt ostebord til dessert. 
Pris kr. 75,- pr. person. 
 
Spisning planlagt til ca. kl. 20:00 afhængig af puljerne kan tidspunktet svinge lidt. 
 
Bestilling af fredagsspisning skal ske til jesperchr2003@yahoo.dk med angivelse af antal, klub, 
kontaktperson og mobilnr. 

 

Betaling 
 Betaling for deltagelse skal ske ved tilmelding samt angivelse af klub, antal hold, række, 

årgang, pige/dreng samt ID nr. (Får du ved tilmeldingen på den mail du modtager). 

 Betaling af pølsebord (fredag) skal ske ved tilmelding af hold med angivelse af antal, klub og 
kontaktperson. 

 Gebyret SKAL indbetales på reg.nr. 9070 – konto: 1622005693 ved tilmelding. 
 

Senest indbetaling er torsdag, den 1. februar 2018 
 

Stævneprogram 
Stævneprogrammet forventes offentliggjort på www.brovstif.dk senest søndag, den 11. februar 
2018. 

 

Spørgsmål 
Kan stilles til Jesper Christiansen, jesperchr2003@yahoo.dk, 2226 6231 eller læs mere på 
 

http://staevner.dk/staevne/13502/sparekassen-vendsyssel-cup.aspx
mailto:jesperchr2003@yahoo.dk
http://www.brovstif.dk/
mailto:jesperchr2003@yahoo.dk

