Praktiske oplysninger.
Lunderskov Boldklub vil gerne byde alle deltagere velkommen til Lunderskov Frøs Cup 2019. Det
er i år 38. gang vi afvikler stævnet.
Der deltager til stævnet 78 hold og det betyder, at der skal afvikles mange kampe i løbet af lørdag
og søndag. Det betyder også, at der bliver pres på banerne og på faciliteterne generelt. Skulle der
derfor opstå nogle problemer i løbet af weekenden, er I altid velkomne til at rette henvendelse på
stævnekontoret, skolekontoret eller til et af medlemmerne af styregruppen, som alle bærer sorte
Hummel bluser med LB-Cup logoet.
Internet: Praktiske oplysninger, kampprogram og kan ses på www.lunderskov-cup.dk
Skolen: Adressen på Kongsbjergskolen er: Reinholdts Bakke 49, 6640 Lunderskov (lige ved siden af
fodboldbanerne) – der er her ALLE hold tjekker ind
Ankomst: Ved ankomst skal én af holdets ledere henvende sig ved skolens hovedindgang. Her skal
der ske følgende:




Anvisning af indkvarteringsrum.
Uddeling af spisearmbånd og T-shirts
Det præcise antal spillere og ledere, som skal indkvarteres, oplyses (af hensyn til
brandmyndighederne).

OBS: Indkvarteringslokalerne er klar fra fredag kl. 15:00. Det gælder for Alle hold, at de skal
henvende sig ved hovedindgangen på skolen, ved ankomst.
Afrejse: Senest søndag kl. 13.00 skal indkvarteringsrummene på skolen være forladt. Lokalet skal
være fejet, og alt bagage skal være fjernet. Samtidig skal holdets leder tjekke holdet ud på
skolekontoret, som henviser til et sted, hvor bagagen kan opbevares indtil afrejse.
Lokalet: Indkvarteringslokalet skal både ”pakkes sammen” og ”pakkes ud” af de indkvarterede
hold. Borde og stole sættes på plads. Der hænger et billede af lokalet på indersiden af døren og
her fremgår det hvordan lokalet skal efterlades om søndagen.
Skolekontor: Oprettes i et rum ved siden af hovedindgangen, hvor vi har ledere samtlige døgnets
timer. Det er også her, I skal henvende jer, hvis I har problemer/spørgsmål med hensyn til
bespisning og overnatning.
Stævnekontoret: Findes i klubhuset.

Bod: På skoletorvet er der en bod, hvor man kan købe kioskvarer.
Omklædning/bad: Omklædning skal foregå i klasseværelset. Baderum forefindes i
gymnastiksalens omklædningsrum, hallen og i klubhuset.
Vask af spillertøj: Holdene har mulighed for at få vasket deres spillertøj natten mellem lørdag og
søndag. Tøjet indleveres på skolekontoret lørdag senest kl. 19:30 og kan afhentes søndag efter kl.
07:00. Prisen for vask er 100,- for et 8-mands sæt og 150,- for et 11-mands sæt.
Spisetider:
Fredag: kl. 17:30 – 19:30
Lørdag: kl. 6:30 – 9:00, kl. 11:00 – 14:00 og kl. 17:00 – 20:00
Søndag: kl. 6:30 – 9:00 og kl. 11:00 – 14:00
Det henstilles, at 1 leder er sammen med spillerne ved spisningen (af hensyn til oprydning m.v.).
Spisningen foregår i Lunderskov Hallen, som ligger 200 meter fra banerne. Der kan købes ekstra
”spisearmbånd” på skolekontoret, hvis dette bliver nødvendigt
Erindringsgaver: Der er flotte erindringstrøjer til samtlige spillere, samt trænere/ledere.
Resultater: Vores hjemmeside www.lunderskov-cup.dk opdateres løbende med resultater.
Forældrecamping: Der er camping omkring hallen. Hvis man camperer ved hallen, kan
badefaciliteterne i hallen benyttes. Det er vigtigt, at I holder jer på de pladser, som er markeret
med jeres klubnavn. Kontakt Henrik Nielsen på tlf. 4027 7558, hvis I har spørgsmål vedrørende
camping. Husk at rydde op efter jer, inden I forlader pladsen.
Skader: Vi håber at undgå skader, men med så mange kampe er det svært at undgå. Samaritterne
har ansvaret, og de “slår lejr” for enden af opvisningsbanen. Alle henvendelser vedr. uheld skal ske
dertil. Ved mere alvorlige uheld, hvor der skal tilkaldes ambulance, er det samaritterne, der
tilkalder.

ORDENSREGLEMENT








Ingen spisning eller indtagelse af drikke i indkvarteringsrummene.
Ingen, heller ikke personer over 18 år, må medbringe eller indtage øl/spiritus på
indkvarteringsstederne. Der kan ikke købes øl på skolen.
Der skal være absolut ro kl. 23.30
Mindst 1 leder skal overnatte sammen med spillerne.
Fodboldstøvler er forbudt på alle indkvarteringssteder
Lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Ødelæggelse af
inventar/materiel/bygninger medfører erstatningspligt.
Inden afrejse skal skolekontoret godkende indkvarteringsrummet. Sker dette ikke,
kan det enkelte hold blive gjort ansvarlig for evt. ødelagt inventar og materialer i
rummet.

Underholdning:
Lørdag aften er der sodavandsdiskotek i teltet ved klubhuset - fra kl. 20:00 – 23:00. Diskoteket
lukker kl. 23.00. Kl. 23.30 er absolut sidste frist for at være tilbage på det anviste overnatningssted.
Leder komsammen: Lunderskov Boldklub er lørdag aften fra kl. 20.30 til 22.30 vært for et
arrangement for trænere og ledere. LB serverer en let anretning, og der vil være fri øl, vin og vand.
Tilmelding skal ske på skolekontoret.

Program og regler for Lunderskov Frøs Cup
Program: Programmet vil blive lagt ud på www.lunderskov-cup.dk så snart det er klar(start august).
Husk at tjekke om du har den seneste version, inden afrejse til Lunderskov
NYE regler pr. 01.07: Vi spiller naturligvis efter de nye regler der er gældende pr. 01.07.19
Spilletid: 8-mands: 2x15 minutter. 11-mands: 2x20 minutter. Der er i år en kort vandpause på 2
minutter.
Kampene: I skal være klar mindst 10 min. før kampen starter. Førstnævnte hold stiller op på
banehalvdelen nærmest skolen. Bane 2 ligger langs skolen. Her stiller førstnævnte hold op på
banehalvdelen nærmest vejen. Ved trøjelighed skifter førstnævnte hold. Førstnævnte hold starter.
Spillere: Der må benyttes alle de spillere der er med på både et 11-mands og 8-mands hold. Dog må
ingen spillere spille på 2 forskellige hold.
I både 11-mands og 8-mands skal man bemærke, at der må sættes en ekstra spiller på banen hvis
man kommer bagud med 3 mål og for hver 3 mål ekstra et hold kommer bagud må der indsættes
yderligere en spiller, som tilsvarende tages ud ved reducering.
Udskiftning: Der er fri udskiftning. Der må dog kun udskiftes ved spilstop og med dommerens
tilladelse.
Aldersdispensation: I specielle tilfælde kan der dispenseres for enkelte spillere. Skriftlig ansøgning
skal fremsendes senest den 5. august, og spilleren må ikke benyttes, før skriftligt tilsagn er givet.
Pointlighed: Ved pointlighed afgøres placeringen således:
- Indbyrdes kamp(e)
- Målforskel i indbyrdes kamp(e)
- Flest scorede mål i indbyrdes kamp(e)
- Målforskel i samtlige kampe
- Flest scorede mål i samtlige kampe
- Derefter straffespark eller lodtrækning(afgøres af stævneledelsen)

Resultater: Det holdenes eget ansvar at få resultatet til stævnekontoret. Det er det VINDENDE hold
der går på stævnekontoret med den seddel man får af dommeren. Ved uafgjort er det
FØRSTNÆVNTE hold.
Finalekampe: Ved uafgjort i ordinær tid i kvart-, semi- og finalekampene afgøres kampen ved
straffespark. Altså ingen forlænget spilletid. Vi har lavet en speciel plads til
straffesparkskonkurrencerne(se kortet på opslagstavlerne).
Udvisning: Vi spiller med tidsbegrænset udvisning på 5 min. Ved gentagelse i samme kamp, udvises
spilleren i hele den resterende spilletid og får karantæne i den efterfølgende kamp, der må dog
indsættes en anden spiller efter 5 minutter. Ved rødt kort udvises spilleren for resten af kampen og
minimum den næste kamp. Stævnekontoret afgør om der skal være yderligere sanktioner.
Protester: Protester skal afleveres skriftligt på stævnekontoret og afgøres af stævnekontoret.
Præmier: Der er pokaler til de 2 finalehold i hver række, samt personlig præmie til alle spillerne på
finaleholdene. Fighter-støvle til finalens bedste fighter og fair-play pokal til en udvalgt spiller i alle
finaler. Erindringsgave (T-shirt) til alle spillere + de betalende trænere/ledere.
Vi håber at denne information har været fyldestgørende, hvis I stadig har spørgsmål er I meget
velkomne til at ringe eller skrive til nedenstående.
Herefter glæder vi os til at se jer til Lunderskov Frøs Cup!

Med sportslig hilsen
Lunderskov Cup
Claus Hansen
Tlf. 22 87 34 45
Email: claushansen75@live.dk
www.lunderskov-cup.dk
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