Opstartsstævne i Lynge-Broby den 30. – 31. marts 2019
Kære deltagere.
Velkommen til opstartsstævnet, som afholdes i samarbejde med Lynge-Broby IF.
Vi glæder os til to dage med en masse god børnefodbold.
Det er tredje år stævnet afvikles, og der har været meget stor interesse for at
deltage i stævnet. Samlet deltager 78 hold over de to dage.
Herunder finder I de praktiske informationer omkring stævnet.
Vi beder jer læse disse informationer forud for stævnedagen.
Adresse på spillested
Smedeparken 1
4180 Sorø
Mødetidspunkt
Vi henstiller til at alle hold melder sig ved informationsteltet ved banerne senest 20 min.
før første kamp.
Omklædning
Der er omklædningsfaciliteter ved hallen, men der må påregnes mange deltagere, så vis
hensyn selvom pladsen bliver trang.
Kampafvikling
Alle 5-mandskampene har en varighed af 2x10 min.
Alle 8-mandskampene har en varighed af 2x14 min.
Således vil alle hold få spilletid på mellem 60 og 90 min.
Det er vigtigt, at holdene er klar ved banerne, så kampene kan starte til tiden.
Stævneform
Stævnet er et træningsstævne. Det betyder, at der ikke er medaljer og placeringer på
spil. Fokus er på at holdene får spillet nogle gode, lærerige og forhåbentlig jævnbyrdige
kampe. Vi henstiller til at trænerne gør sit til dette.
Kampledere
Lynge-Broby IF stiller med frivillige som kampledere til alle kampe.
Der opfordres kraftigt til at alle spillere, forældre og trænere støtter op og behandler
kamplederen med respekt og undgår unødige kommentarer.
Boldstørrelse
For U7 og U8 benyttes boldstørrelse 3.
For U9 til U12 benyttes boldstørrelse 4.
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Ekstra spiller på banen
Hvis et hold kommer bagud med 3 mål må holdet sætte en ekstra spiller på banen.
Denne tages ud ved reducering.
Kiosk
Grillen er tændt og kaffen er klar.
Ved banerne vil der være salg af både varme og kolde mad- og drikkevarer.
Afbud
Ved afbud efter programudsendelse: 100 kr. pr. hold
Udeblivelse uden afbud:
250 kr. pr. hold

Skulle I af den ene eller anden årsag melde afbud før stævnet, skal det ske til:
Før fredag den 29. marts kl. 10.00: DGI, Simone Bonde @: simone.bonde.nielsen@dgi.dk
Efter fredag den 29. marts kl. 10.00: Lynge-Broby, Line Gisselmann, tlf.: 22767288

DGI Fodbold
Christian Sloth, Fodboldkonsulent
Simone Bonde, Fodboldkoordinator
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