Stort ungdomsstævne for
spillere fra U11 til U16

Fredag den 7. til søndag den 9. august 2020

Lunderskov Boldklub har for 39. gang den store fornøjelse at indbyde din klub
til vores ungdomsstævne i dagene 7. - 9. august 2020.
Det sportslige og kammeratlige samvær er sat i højsædet under dette stævne,
og det er en oplagt mulighed at bruge stævnet til at ryste det nye hold
sammen, inden årets turnering går i gang.
Stævnet kaldes af mange deltagere for ”Danmarks hyggeligste
ungdomsstævne”, specielt fordi indkvartering, baner, bespisning og
forældrecamping alt sammen er samlet indenfor blot 500 meter!

Tilmeldingsfrist: den 1. juni. Husk hurtig tilmelding, hvis du vil være sikker
på, at komme med.

Dato: Selve stævnet afvikles den 8. og 9. august, men der vil være åbning
fredag den 7. august. Derfor ser vi meget gerne, at klubberne ankommer
fredag. For klubber der ønsker det, kan der afvikles en kamp allerede fredag
aften.

Spillested: Lunderskov Boldklubs baner få meter fra Kongsbjergskolen i
Lunderskov.

Lunderskov Cup – ”Danmarks hyggeligste ungdomsstævne”
Se mere på www.lunderskov-cup.dk

Rækkeinddeling: Der spilles i nedenstående rækker. Vær opmærksom på, at
det er de årgange, der er gældende fra efterårssæsonen
Række

Årgang

Hold

Drenge U11

2010 og senere

8 mands

Drenge U12

2009 og senere

8 mands

Drenge U13

2008 og senere

8 mands

Drenge U14

2007 og senere

11 mands

Drenge U15

2006 og senere

11 mands

Drenge U16

2005 og senere

11 mands

Piger U11

2010 og senere

8 mands

Piger U12

2009 og senere

8 mands

Piger U13

2008 og senere

8 mands

Piger U14

2007 og senere

8 mands

Piger U15

2006 og senere

8 mands

Piger U15

2006 og senere

11 mands

Piger U16

2005 og senere

8 mands

Piger U16

2005 og senere

11 mands

I specielle situationer kan der dispenseres for enkelte spillere. Der skal søges
skriftligt dispensation i forbindelse med tilmelding.

Spilletid: 8-mands 2x15 minutter, 11-mands 2x20 minutter. Alle hold er
garanteret mindst 4 kampe(2 hver dag).

Turneringsform: Der spilles i puljer af variabel størrelse. Nummer 1 og 2 (og
evt. 3 og 4) fra hver pulje går videre til finalerunden, som afvikles efter cup
systemet. I rækker med mindst to puljer afvikles der både A og B-finaler.
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Begrænsning: Af pladsmæssige årsager er vi nødt til at begrænse
deltagerantallet til ca. 90 hold. Derfor gælder “først til mølle princippet”.

Regler: Der spilles efter DBU, Jyllands regler. Fri udskiftning er tilladt. En
spiller må kun spille på ét hold. Tidsbegrænset udvisning.

Præmier: Erindringspræmie til alle spillere og ledere. Flotte pokaler til nummer
1 og 2 i alle rækker samt personlige præmier til alle spillere på finaleholdene. I
samtlige finaler vil der være fighterstøvle til finalens bedste fighter, og der vil
ligeledes blive uddelt en ”fair play pris” til en spiller, der udviser fair play i
finalen.

Overnatning og bespisning: Der er indkvartering på skolen, det tidligere
kommunekontor, menighedshuset, skolens sfo og i hallen kun få meter fra
banerne. Indkvartering vil foregå i løbet af fredag eller lørdag morgen.
Sovepose og luftmadras skal medbringes. Bespisning vil foregå i Lunderskov
Hallen. Der skal bestilles bespisning, hvis der ønskes indkvartering.

Tilmelding: Tilmelding på www.staevner.dk senest den 1. juni. Tilmeldingen
er først gældende, når den er bekræftet, og der er betalt holdgebyr.

Priser: Stævnet ligger i den billige ende prismæssigt, se www.lunderskovcup.dk under ”priser” for yderligere information.

Betaling: Det samlede beløb for hold- og deltagergebyr samt bespisning
bedes overført til FRØS reg.nr. 9735, kontonummer. 0004346726 og skal
være os i hænde senest den 1. juni.

Program: Kampprogram kan ses på www.lunderskov-cup.dk i starten af
august måned. De praktiske oplysninger vil være tilgængelige på
hjemmesiden, medio juli.
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Underholdning: Fredag aften åbnes stævnet. Lørdag aften er der
sodavandsdiskotek. Lørdag aften vil der ligeledes være lederkomsammen,
hvor alle trænere og ledere gratis kan deltage. Her vil LB servere tapas og
øl/vand eller vin

Forældrecamping: Der er mulighed for at tilmelde sig forældrecamping igen i
år. Campingpladsen vil være placeret ved siden af hallen, hvor der er
bespisning. Campister er meget velkomne til at bestille bespisning i hallen. Det
er muligt at medbringe et stort ”klub-telt”, hvis man ønsker dette. Der skal, af
hensyn til brandmyndighederne, bestilles plads til dette på forhånd. Tilmelding
og betaling af camping fremgår på hjemmesiden under ”camping”

Spørgsmål: Yderligere oplysninger om Lunderskov Cup, samt spørgsmål så
kontakt gerne undertegnede

Lunderskov Boldklub
Claus Hansen
Telefon: 22 87 34 45
Mail: claushansen75@live.dk
www.lunderskov-cup.dk

Lunderskov Cup – ”Danmarks hyggeligste ungdomsstævne”
Se mere på www.lunderskov-cup.dk

