INDBYDELSE
LB - MiniCup
Lørdag den 18. august 2018

Lunderskov Boldklub har for 37. gang den store fornøjelse at
indbyde din klub til:

Landsdelens største og hyggeligste 3- & 5-mands
fodboldstævne. Stævnet vil igen i år blive afviklet med
opstart kl. 09:00 for de yngste hold, og ca. kl. 11:30 for
de ældste hold.
Stævnet afvikles i 2018 igen som et ALL INCLUSIVE
stævne:
- Gratis forældre kaffe
- Gratis frugt til alle spillere
- Gratis saftevand til alle spillere
- Præmier og pokaler til alle spillere

TILMELDINGSFRIST den 03. August 2018.

Der er begrænset antal hold i alle rækker. Deltagelse er først garanteret når
betaling er gennemført, og der anvendes først til mølle princippet.
TIDSPUNKT: Lørdag den 18. august 2018 Kl. 09.00 – 16.00
SPILLESTED: Idrætsanlægget ved Kongsbjergskolen
RÆKKEINDDELING (Følger DBU’s retningslinjer):
Forventet
start/velkomst

Række

Årgang

Hold

Kl. 09:00

U6 Mix

U6

2013

3 mands

Kl. 09:00

U7 Mix

U7

2012

3 mands

Kl. 09:00

U8 Piger

U8

2011

5 mands

Kl. 09:00

U8 Drenge

U8

2011

5 mands

Kl. 09:00

U9 Piger

U9

2010

5 mands

Kl. 11:30

U9 Drenge

U9

2010

5 mands

Kl. 11:30

U10 Piger

U10

2009

5 mands

Kl. 11:30

U10 Drenge

U10

2009

5 mands

!! Vær opmærksom på, at det er de NYE rækker/årgange gældende
for kommende 2018/19 sæson som er gældende !!
SPILLETID:
5-mands:
3-mands:

2x8 minutter
1x10 minutter

TURNERINGSFORM:
3-mands: Der spilles puljekampe og ingen finalerunde
5-mands: Der spilles i puljer og de kvalificerede hold i hver pulje går videre i
finalerunden.
Det er vigtigt, at alle hold angiver deres niveau ved tilmelding. Som noget nyt
tilstræber vi i alle årgange at inddele i A, B og C række, såfremt antallet af
tilmeldinger tillader det.
PRÆMIER:
Flotte præmieposer til alle hold, og store pokaler til alle spillere.

ALL INCLUSIVE :

Alle spillere og deres forældre som kommer til LB-MiniCup 2018 kan igen i år
nyde stor glæde af vores ALL INCLUSIVE koncept:
Gratis kaffe til alle forældre i vores kaffebod
Gratis frugt til alle spillere i vores frugtbod
Gratis saftevand til alle spillere i vores saftevandsbod

AKTIVITETER:
Alle baner, aktiviteter og boder er samlet på et sted. Det gør LB-MiniCup ekstra
hyggeligt og let overskueligt for de små spillere. Der vil på pladsen være boder
og masser af spændende aktiviteter målrettet børn i alderen 5-10 år.

TIDSPLAN:
Kl. 09.00
Første velkomst. Alle de yngste hold mødes til fælles ”KICK-OFF”. Velkomst og
præsentation af alle klubber. Herefter garanterer vi, at alle får pulsen op når
der speakes til fælles opvarmning
Kl. 09.30 – ca. 12.30
Afvikling af alle kampe og finalerunder i de yngste årgange
Kl. ca. 11.30 – ca. 16.00
Afvikling af alle kampe og finalerunder i de ældste årgange
Fra ca. Kl. 12.00
Løbende afvikling af festlige præmieoverrækkelser for alle hold på
stævnescenen. Lad de unge spillere føle sig lidt professionelle for en
stund!
Kl. 09.00 – 16.00
Alle aktiviteter og boder er åbne
PRISER:
Holdgebyr 5 mands (maks. 8 spillere):
Holdgebyr 3 mands (maks. 5 spillere):

600,350,-

Inklusive pokaler, præmieposer og ALL INCLUSIVE koncept.

TILMELDING OG BETALING:
Tilmelding på www.staevner.dk senest den 03. August 2018. Holdgebyret
bedes overført til Frøs reg.nr. 9735, kontonr. 0004392094 eller via LB
MiniCup Mobilepay 59083 og skal være os i hænde på samme tidspunkt som
tilmelding gennemføres.

Bemærk venligst, at vi først garanterer deltagelse når betaling er gennemført.
Tilmelding sker i øvrigt efter først til mølle princippet.

KAMP PROGRAM:
Bliver tilgængelig på stævnets hjemmeside senest 5 dage før stævnet. Så hold
jer orienteret på www.lunderskov-cup.dk.

OPLYSNINGER OG SPØRGSMÅL:
Lunderskov Boldklub
Torben Flodgaard
Telefon: 24491587
Mail: LBminicup@gmail.com
www.lunderskov-cup.dk
www.lunderskovboldklub.dk

SE VORES STÆVNE VIDEO FRA TIDLIGERE LB-MINICUP:
Følg nedenstående link på Youtube eller brug QR koden
https://www.youtube.com/watch?v=MoxZKdNN-D0

