


Hurtig afvikling i 2 haller 
med masser af plads til 
spillere, ledere og tilskuere. 

Alle spillerer får:

• Frugt til alle spillere ved ankomst
• Spurtpræmier efter hver kamp
• En flødebolle, en haribo 
slikposer og en sodavand efter 
præmieoverrækkelsen.

Medaljer/Pokaler:

• Medaljer til alle spillere 
i U6 og U7
• Medaljer til Guld, sølv 
og bronze i U8-U11
• Fed Pokal til vinderholdet

Priser:

U6+U7 – 3 mands bold på ½ bane med bander 
= 250 kr. 

U8-U11 – 4 mands bold på 1/1 bane med bander  
= 300 kr. 

Ved udeblivelse eller afbud en uge før spilstart, 
påhviler der pr. hold en omkostning på kr. 750,- 
ud over det normale stævnegebyr. 

Tilmeldingen skal indeholde følgende 
oplysning: 

-Klub/Holdnavn 
- Årgang/række 
- Navn, adresse, mail og telefonnummer

Information: 

Praktiske/tekniske spørgsmål vedr. stævnet, 
besvares via Stævne.dk eller pr. mail på: Blicher-
cup@spentrupif.dk 
•Spørgsmål vedr. tilmelding/økonomi 
besvares via janniekirkegaard@hotmail.dk  
Vi vil løbende opdateres vores 
hjemmesider www.blichercup.dk  eller
www.spentrupif.dk 
Stævne.dk vil selvfølgelig også være opdateret. 
Det endelige kampprogram kan findes på 
ovennævnte hjemmesider seneste en uge før 
kampdatoen.

Turneringsform/Vejledende tidsplan: 

3 point ved sejr og uafgjort giver 1 point. 
Puljekamp og puljevinderkampe spilles efter 
alm. Pointdeling. 
Ved pointlighed gælder:

• Målforskellen
• Flest scorede mål 
• Indbyrdes kamp
• Straffespark
• Lodtrækning

Semifinale/Finale: 

Hvis kampen ender uafgjort går kampen direkte 
i straffespark. Der sparkes bedst af 3, og derefter 
til der findes en vinder.
Vi tilstræber alle hold spiller min. 4 kampe. 
• Straffespark
• Lodtrækning

Børn: Spillested: 
Spentrup hallerne,  Skaldhøjvej 3, 
8981 Spentrup.

Tilmeldning: 

Tilmelding til stævnet kan ske på 
følgende måder: 

• Via www.stævner.dk
• Via e-mail til: 
janniekirkegaard@hotmail.dk 

Tilmeldingen er først gældende når 
tilmeldingsgebyret er registreret på 
følende kontonummer: 

9365
-0008593264

Kampdato og tilmeldingsfrist: 

U6-U8: spiller lørdag uge 45 d. 8/11 
– senest tilmelding søndag 
uge 43 d. 25/10

U9 & U10: spiller søndag uge 45 d. 9/11 
–senest tilmelding søndag 
uge 43 d. 25/10

U 11: spiller lørdag uge 47 d. 22/11 
– senest tilmelding søndag 
uge 45 d. 9/11

BlicherCup - indendørs 2014
Kæmpe inddørs stævne for drenge/mix for U6-U11 børn. 

Børn / mix

U6-U11
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BØRN MIX U6 – U11

www.blichercup.dk



Kampdato og tilmeldingsfrist: 

U 17: spiller fredag uge 45 d. 7/11 
– senest tilmelding søndag uge 43 d. 25/10

U 19: spiller lørdag uge 45 d. 8/11 
–senest tilmelding søndag uge 43 d. 25/10

U 16: spiller fredag uge 47 d. 21/11 
– senest tilmelding søndag uge 45 d. 9/11

U11+U12+U15: spiller lørdag uge 47 d. 22/11 
– senest tilmelding søndag uge 45 d. 9/11

U13+U14:  spiller søndag uge 47 d. 23/11
– senest tilmelding søndag uge 45 d. 9/11

VI TAKKER VORES  MEDIA SPONSOR:

DIN LOKALE UGEAVIS! – Vi dækker BlicherCup 2014

Medaljesponsor:
Østjydsk Bank A/S
Øvrige sponsorer:
INTERSPORT - SPAREKASSEN KRONJYLLAND 
SPENTRUP FYSIOTERAPI - DERMAPHARM - OK BENZIN.

Media Sponsor:  
Brand design - webmaster - layout  - plakater- billeder, m.m.

photografik.dk
landsbyerne.dk

Hovedsponsorer :
- SuperBrugsen Spentrup - Hvidsten Kro 
- Råsted VVS - Houlberg & Wittrup 
- Spentrup Auto og - Hvidsten Auto 
- Phil Enterprise 


