Fodbold for de yngste

Invitation

Minihalstævner 2018/19
9 fodboldstævner for U5-U9 i vinterhalvåret
4-mands i mindre haller
Kontaktperson DGI Sydvest Fodbold:
Anette Olesen, tlf. 79404452, mail: ao@dgi.dk
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Praktiske oplysninger
Velkommen til minihalstævner 2018/19. Sammen med de lokale klubber inviterer DGI
Sydvest til 9 stævner for U5 til U9 piger og drenge i løbet af vinterhalvåret. Kampene
spilles i haller, der er ca. 2/3 eller ¾ størrelse af en håndboldbane, og det gør kun
rammerne bedre for de yngste, som dermed er tæt på bolden og føler de er med i spillet.
Det giver en god oplevelse og en god chance for at nybegynderne finder og bevarer lysten
til at spille fodbold.
Stævnesteder og dato:
1. stævne
2. stævne
3. stævne
4. stævne
5. stævne
6. stævne
7. stævne
8. stævne
9. stævne

Søndag 4. november 2018 i Føvling
Søndag 18. november 2018 i Tistrup
Søndag 2. december 2018 i Jernved
Søndag 16. december 2018 i Hovborg
Søndag 13. januar 2019 i Krogager
Søndag 27. januar 2019 i Lindknud
Søndag 10. februar 2019 i Hovborg
Søndag 24. februar 2019 i Jernved
Lørdag 9. marts 2019 i Krogager

Tilmeldingsfrist:
24. oktober
7. november
21. november
5. december
3. januar
16. januar
30. januar
13. februar
27. februar

Rækker:
U5
U6
U7
U7
U8
U8
U9
U9

Mix/Blandet årgang 2014
Mix/Blandet årgang 2013
piger/0. klasse/årgang 2012
drenge/0. klasse/årgang 2012
piger/1. klasse/årgang 2011
drenge/1. klasse/årgang 2011
piger/2. klasse/årgang 2010
drenge/2. klasse/årgang 2010

4
4
4
4
4
4
4
4

mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod

4
4
4
4
4
4
4
4

Vi vil gerne lave puljer med rene pigehold i U7, U8 og U9, men hvis der er
færre end 3 pigehold tilmeldt i rækken, rykker de enten en række ned og
spiller imod drengehold eller spiller imod pigehold i en årgang yngre/ældre.
Medaljer og Flidspræmier:
Deltagelse i 3 stævner udløser en sølvmedalje.
Deltagelse i 5 stævner udløser en guldmedalje.
Deltagelse i 7 stævner udløser en flidspræmie
Er holdet flere end 7 spillere, kan der købes medaljer til en pris af 15 kr. pr.
stk. + evt. forsendelse.
Er holdet flere end 7 spillere, kan der købes flidspræmier til en pris af 30 kr.
pr. stk. + evt. forsendelse.
Tilmelding:
Du kan tilmelde hold fra stævne til stævne, men må også tilmelde hold til
flere/alle stævner på én gang.
Tilmeldingsfristen er onsdag 11 dage før stævnet.
Vi foretrækker, at tilmelding sker online via http://foreningsportalen.dgi.dk
Det er lige så hurtigt for dig at tilmelde på den måde, og det er en stor hjælp
for DGI. Mangler du en kode så kontakt Anette via mail ao@dgi.dk
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Spilleregler:

Der må være 4 spillere på banen samtidig.

En af spillerne skal være målmand.

Målmanden må parere bolden med hænderne i eget målfelt, men ikke samle
bolden op.

Målmanden må udskiftes med en anden målmand.

Hvis et hold kommer bagud med 3 mål eller mere, må der indsættes en ekstra
spiller, og spilleren tages ud igen, hvis holdet reducerer og kun er 2 mål bagud.

Førstnævnte hold stiller op til venstre for tidtagerbordet og giver bolden op.

Der kan ikke scores direkte på målspark og begyndelsesspark.

Spilletiden er 8 eller 9 minutter pr. kamp. Uret stoppes ikke mellem kampene,
så giv dit hold mest spilletid ved at være klar til tiden.
Medaljeoverrækkelse:
Foreningen skal stille med en person til overrækkelse.
Foto:

Under arrangementet kan der blive taget situationsbilleder til brug på DGI
Sydvests hjemmeside, Facebook eller andet informations- og PR-materiale.
Såfremt I ikke ønsker, at der tages billeder af jeres spillere, skal I bare sige
det til DGI´s repræsentant ved stævnet.

Til spillerne:
Der er en juice brik eller lignende til hver af spillerne. Der udleveres kun til
spillerne.
(Værtsklubben køber og udleverer. DGI dækker en udgift på max. 5 kr. pr. stk.)
Til forældrene:
Der er gratis kaffe/the. (Tilbydes af værtsklubben og betales af DGI)
Stævnegebyr:
175 kr. pr. hold pr. stævne.
Faktura sendes til klubbens kasserer fra DGI Sydvests kontor.
(Heraf får værtsklubben 25 kr. pr. hold for det frivillige arbejde)
Afbud til stævnet:

Før stævnet (til og med torsdag i stævneugen): Skal straks meddeles DGI
Sydvest v/Anette, tlf. 79404452 eller mail ao@dgi.dk

På stævnedagen: Skal meddeles til stævnelederen. Se navn på stævnelederen
i stævneplanen på http://minidraet.dgi.dk
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