
 

 
 

Indbydelse til Sparekassen Vendsyssel Cup 2018 

Tirsdag og onsdag d. 7. og 8. august fra kl. 17.00 

Samt lørdag d. 11. august fra kl. 10.00 

For 6. gang afvikles der fodboldstævne på Skovsgaard Boldklubs baner i forbindelse 

med Skovsgaard Festdage. Under festdagene er der som vanligt opstillet spisetelt, hvor der 

kan købes diverse drikkevarer og mad. Der er endvidere bl.a. opstillet hoppeborge, 

oppustelig fodboldbane og tombola, så spillerne kan fordrive tiden med andet end fodbold 

mellem kampene. 

 

Da vi igennem de sidste 5 år har erfaret, at det er svært at få tilmeldinger nok i 11-mands 

generelt og i pigefodbold, til at oprette en turnering i en sommerferie-uge. Har vi valgt kun at 

invitere drenge eller mix hold fra 3-mands op til 8-mands i år. Hvis nogen af de tidligere års 

deltagere, der ikke er inviteret til turneringen i år pga. førnævnte, gerne vil være med til at 

spille en træningskamp mod det lokale hold Trekroner/Skovsgaard, er man velkommen til at 

melde ind med det ønske.  

 

Der er en pokal til vinderen af hver række og en personlig præmie til alle deltagere. Dog 

maksimum en personlig præmie til alle spillere i startopstillingen, plus tre udskiftere pr. 

hold. Der vil minimum være 3 kampe til alle hold. Kamplængde afhænger af tilslutning til 

turneringen. Flere hold, flere kampe, men mindre spilletid pr. kamp. De enkelte rækker 

afvikles på samme dag, dvs. man ved tilmelding, kun skal afsætte 1 dag til fodbold. 

 

Der spilles efter DBU-Jyllands regler for efteråret 2018. Kampene dømmes af lokale frivillige. 

Igen i år prøver vi at lave niveau-opdeling i rækkerne, så husk at oplyse niveau ved tilmelding. 

Det er gratis at deltage i alle rækker. 

 

Tilmeldingsfristen er den 15/7-2018 og programmet vil blive udsendt senest d. 1/8-2018. 

Tilmelding på mail. Sparvcup@gmail.com eller på stævner.dk 

 

Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse rækker, såfremt der ikke er nok tilslutning. 

Endvidere forbeholdes retten også til at afvise hold, ved for stor tilslutning i en given række. 

Det kan forekomme at 2 rækker eller niveauer slås sammen, for at få et passende antal 

kampe til de tilmeldte hold. Dog ikke uden de berørte hold informeres inden. 
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Der spilles i følgende rækker på følgende dage 

 

Tirsdag 

  

U11 Drenge (årgang 2008 8-mands) 

U13 Drenge (årgang 2006 8-mands)  

 

Onsdag 

 

U12 Drenge (årgang 2007 8-mands) 

 Damesenior (8-mands) 

 

Lørdag 

 

U6 Mix (årgang 2013 og yngre – 3 mands) 

U7 Mix (årgang 2012 – 3 mands) 

U8 Drenge (årgang 2011 – 5-mands) 

 U9 Drenge (årgang 2010 – 5-mands) 

U10 Drenge (årgang 2009 – 5-mands) 

 

Tilmelding i rækkerne årgangsvis som i efteråret 2018. 

Evt. spørgsmål kan rettes til kontaktperson Per Nielsen tlf. 4137 7218. 


