Vi tror på fællesskabet i vores
lokalområder og vil også
fremadrettet arbejde for at løfte
turismen til gavn for både gæster,
husejere og lokalbefolkning.
esmark.dk

North Sea Football Cup
Et hyggeligt stævne hvor den enkelte deltager og tilskuer vil opleve nærvær, kvalitet,
samt god organisering i skønne omgivelser.
Tag hele familien med på en sjov og aktiv fodboldweekend i pinsen 2020, når
Ringkøbing Idrætsforening indbyder til fodboldstævne for bredden.
Det bliver en weekend med aktiviteter for hele familien. Under stævnet er der lagt op
til sjov og ballade med f.eks. leg i hoppeborgen, fodboldspil på den oppustelig
fodboldbane og den fine multibane. Du kan brilliere dine Messi skills på pannabane.
Eller tag på tur rundt i Naturens Rige og se vor smukke natur, eller på bytur i
Danmarks hyggeligste handelsby Ringkøbing.
North Sea Football Cup er også stævnet med gode præmier.
Alle finalekampe spilles så vidt muligt på Green Arena.
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Dagstævne info
Årgang U6 til U9 afvikles som et endagsstævne, hvor alle holdene er garanteret
minimum 4 kampe. Såfremt tilmeldingerne tillader det, vil der blive afviklet A, B og C
finalerunder.
U6 til U10 rækkerne udbydes i A, B og C niveau.

Dagsstævne lørdag 30. maj
U8 piger
U9 piger

5 mands hold
5 mands hold

400 kr. pr. hold
400 kr. pr. hold

Dagsstævne søndag 31. maj
U6-U7 drenge og piger
U8 drenge
U9 drenge

3 mands hold
5 mands hold
5 mands hold

300 kr. pr. hold
400 kr. pr. hold
400 kr. pr. hold

Præmier:
U6-U7: Statuette til alle spillere
U8-U9: 1. plads personlig pokal + Hummel T-shirt
U8-U9: 2. plads personlig pokal
U8-U9: Præmier til max 8 spillere pr. hold.
Regler:
Vi spiller efter DBU Jyllands regler.
Spilletid: U6-U7 spiller 10 minutter og U8-U10 spiller 2 x 10 minutter
I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi os retten til at slå rækker i samme årgang
sammen.

Weekendstævne info
North Sea Football Cup er som udgangspunkt et breddestævne. Vi ønsker et
jævnbyrdigt stævne, så alle har en fair chance. Har man et hold i de bedste rækker
hos DBU, kan der være mulighed for deltagelse i en højere aldersgruppe. Dette skal
dog godkendes hos stævnearrangørerne.
Ret herfor kontakt til
Ole Schmidt på mail ole.schmidt@dgi.dk eller tlf. 24940803
Årgang U10 til U15 afvikles henover weekenden, og der er mulighed for overnatning
og bespisning.
Holdene garanteres 4 kampe, og såfremt tilmeldingerne tillader det, vil der i alle
rækkerne bliver afviklet A og B finaler.
Ved tilmelding skal angives hvilken række man spiller i ved DBU forår 2020

Overnatningsstævne 29. -31. maj
U10 drenge/piger
U11-U12 drenge/piger
U13-U15 drenge/piger

5 mands hold
8 mands hold
11 mands hold

800 kr. pr. hold + deltagergebyr
1.000 kr. pr. hold + deltagergebyr
1.200 kr. pr. hold + deltagergebyr

Præmier:
U10-U12: 1. plads hold pokal og hummel træningsdragt
U10-U12: 2. plads hold pokal + hummel spillesæt
U13-U15: 1. plads hold pokal og hummel træningsdragt
U13-U15: 2. plads hold pokal og hummel hoodie
Der er præmier til alle betalende spillere, som er med på et finalehold.
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Praktisk information
Indkvartering og forplejning:
Alkjærskolen, Søibergsvej, 6950 Ringkøbing
Alkjærhaven, Trinbrættet og Ungdomsgården Søibergsvej, 6950 Ringkøbing
Spejderhuset Poulsgårdsvej, 6950 Ringkøbing
Alt inden for gå afstand, max 900 meter til fodboldbanerne.
Bespisning:
Alkjærskolen, Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing,
Deltagergebyr for forplejning og overnatning i lokaler:
500 kr. pr. spiller giver adgang til cup aktiviteter mm.
Hvert hold har mulighed for at have 2 trænere/holdledere med gratis.
De skal ikke betale for overnatning eller forplejning.
Måltider inkluderet
Fredag: aftensmad ved ankomst
Lørdag: morgenmad, frokost og aftensmad
Søndag: morgenmad og frokost
Deltagergebyr uden bespisning:
200 kr. pr. deltager
Giver adgang til cup aktiviteter og mulighed overnatning på campingpladsen hos
forældre.
Spillested
Alkjær Stadion, Fasers Led 2, 6950 Ringkøbing
Spilletid:
U10 spiller 2x10 minutter, U11-U12 spiller 2x15 minutter og U13-U15 spiller 2x20
minutter.
Alle hold er garanteret minimum 4/5 kampe
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Vi ønsker alle et godt pinsestævne!
Som hovedsponsor for Ringkøbing IF bakker vi op om den lokale idræt - og North Sea Football Cup.
Vi ønsker alle deltagere, forældre, trænere, frivillige og tilskuere et godt stævne.
Søger du en god bank - så er vi altid klar til en god snak.

Ring direkte til en af vores dygtige rådgivere eller book et møde
på landbobanken.dk/nykunde
Ringkøbing afdeling

Anders Vestergaard Larsen
7624 9215

Ringkøbing

Betina
Mathiasen
7624 9217

Tlf. 9732 1166  landbobanken.dk

Henning
Kærgaard
7624 9225

Henny
Houmark Bank
7624 9387

Jacob
Fogh Hansen
7624 9468

