
Indbydelse til Sommer Cup 
den 11.-12. august 2018

Et stævne med plads til både de bedste og fleste!

Sponsoreret af: Herfølge    - “Vi handler om dig”



Velkommen!

Stævnet afvikles som udendørsstævne for drenge U7 til U12 og for piger U9, 
U11 og U12. De fleste årgange afvikles i 2 eller 3-niveauer således der både er 
plads til de bedste og fleste! 

Præmier:

Som et af de få stævner er der flotte pokaler til ALLE spillere uanset række og 
placering.

Rækker og spilletid:

 

Hvert hold garanteres minimum 3 kampe.

Det er tilladt at bruge op til 2 spillere pr. hold der er fra 2. halvår på årgangen 
over. Sygesikringsbevis skal medbringes og forevises på forlangende.

Såfremt der er for få tilmeldinger i enkelte rækker forbeholder vi os retten til at 
slå rækkerne (niveau) sammen.

HUSK, at det er rækkerne EFTER sommerferien 2018 der er gældende.

Antal deltagere:

Da vi ikke har ubegrænset bane kapacitet, kan der være følgende hold i hver 
række:

• U7 drenge – ubegrænset
• 8 hold i alle øvrige rækker

Hvis der bliver venteliste, vil alle holdene blive bedt om at betale indenfor 14 
dage, ellers overgår pladsen til holdet på venteliste.

Turneringsform:

Der spilles efter DBU Sjælland’s regler.

• U7 drenge spiller uden slutspil og DØM-SELV kampe 
• U8-U12 drenge spiller i puljer og derefter slutspil i hver række.
• U9, U11 og U12 piger spiller i puljer og derefter slutspil i hver række.

Puljekampe:

3 points ved sejr og uafgjort giver 1 point.
Puljekamp og puljevinderkampe spilles efter alm. pointtildeling

Ved pointlighed gælder:

1. Målforskellen
2. Flest scorede mål
3. Indbyrdes kamp
4. Lodtrækning (foretages automatisk af vores turneringssoftware)

Kampleder:

Herfølge Boldklub stiller med kampledere til 5-mands og 8-mands kampene.
Det vil fortrinsvis være klubbens ungdomsspillere (15-18 årige) 
I U7 rækkerne stiller hjemmeholdet (først nævnte i kampprogrammet) med 
dommer. I alle kampene opfordres til fairplay, også over for kamplederen…!

Række Årgang Niveau Spilledag Spilform Spilletid
Max antal 
spillere

U7 2012 A, B/C Lørdag 3-mands 10 min 5

U8 2011 A, B & C Lørdag 5-mands 2x7 min 8

U9 2010 A, B & C Lørdag 5-mands 2x8 min 8

U10 2009 A, B & C Lørdag 5-mands 2x10 min 8

U11 2008 A, B & C Lørdag 8-mands 2x12 min 11

U12 2007 A, B & C Søndag 8-mands 2x12 min 11

U9 piger 2010 A & B Lørdag 5-mands 2x8 min 8

U11 piger 2008 A & B Søndag 8-mands 2x12 min 11

U12 piger 2007 A & B Søndag 8-mands 2x12 min 11



Resultater:

Følg med i alle kampene ”LIVE” på www.CUP123.dk
Vi publicere kampresultater live ligesom kampprogrammet opdateres løbende. 
Link til hjemmesiden sendes ud sammen med det endelige kampprogram.

Priser og indbetaling:

Deltagergebyr:
3-mands: 300 kr, 5-mands: 550 kr, 8-mands: 650 kr.

Tilmelding SKAL foregå via www.staevner.dk Husk at angive ID ved tilmelding 
således vi kan registrere indbetalingen korrekt.

Betaling foretages ved overførsel via netbank - og senest 30/7-2018  
(se dog regel ved ventelister). Reg. nr. 5035 og konto nr. 1560409 (Jyske Bank)
Betaling skal være modtaget senest 30/7-2018 for at holdet kan deltage i 
stævnet.

Tilmeldingsfrist:

Sidste tilmelding er fredag 30/7-2018: Ved afbud efter denne dato refunderes 
stævnegebyret ikke. Hvis en række ikke bliver oprettet eller slås sammen kan 
stævnegebyret tilbagebetales.

Program:

Programmet udsendes senest 5 dage før afvikling.

Yderlige spørgsmål / oplysninger:
Stævneleder Erik Ebbe på tlf. 20 57 50 47 eller email: staevner@hb.dk

Vel mødt til Herfølge Sommer Cup 2018 :-)

Herfølge Boldklub
Vordingborgvej 124
4681 Herfølge

Email: hb@hb.dk
Hjemmeside: www.hb.dk


