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DGI Midjylland fodbold – turneringskoncept 2019

Velkommen
Velkommen til DGI Midtjylland’s turneringskoncept for fodboldturneringen 2019.
Her vil I kunne finde en lang række af oplysninger om vores fodboldturnering,
sådan at I har den bedste indgang til at deltage i turneringen sammen med andre
fodboldglade mennesker.

Fodbold i DGI Midtjylland
Hos DGI Midtjylland fodbold arbejder vi for at skabe gode fodboldoplevelser for
alle jer, som deltager i vores turneringer, stævner, kurser eller fodboldskoler og vi
ligger vægt på følgende nøgleord/værdier.

Nærhed

-

Troværdighed

- at have en sikker og veldefineret turnering
- at tingene kører som de er meldt ud og aftalt
- at holde et højt informationsniveau

Menneskelighed

- at en kamp er andet end fodbold og 3 points
- at arbejde mod lige og jævnbyrdige kampe
- at atmosfæren omkring kampe er god, værdig og bygger
på ”fairplay”
- at være med til at skabe netværk mellem mennesker

at
at
at
at
at

have tæt kontakt til lokalforeningerne
tage udsagn alvorligt og lytte
give lokalforeninger medindflydelse
arbejde for korte kørselsafstande
være fleksible og bruge sund fornuft

De ovenstående nøgleord/værdier er i tråd med DGI Fodbold på landsplan, men
det er i høj grad også jer i foreningerne og på banerne, som skal føre tingene ud i
livet.
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DGI Midtjyllands udeturnering i fodbold afvikles efter følgende
koncept
Indbydelse:

Indbydelsen udsendes i februar/juni
Først voksenrækker og herefter B&U-hold.

Tilmeldingsfrist:

Senior-Veteran:
Sæsonen 2019 - 1. marts 2019 (helårlig sæson)
B&U fodbold U6-U19:
Forår 2019 – 10 - 24. marts 2019 (halvårlig sæson)
Efterår 2019 – 16. juni 2019 (halvårlig sæson)
Tilmelding til turneringen foregår via DGI´s
foreningsportal, som findes på
www.foreningsportalen.dgi.dk.
Vi anbefaler, at den enkelte forening samlet tilmelder sine
hold på en gang, således at det er en enkelt person der
varetager tilmeldingsopgaven. På den måde skal kun få
personer udstyres med adgang til foreningsportalen.
Få adgang til foreningsportalen – kontakt DGI André
Velling – andre.velling@dgi.dlk – 79404346/21562181

Ungdomsfodbold – spilformer
DGI Midtjylland Fodbold følger samme spilformer som gælder hos DBU. Dog vil
DGI Midtjylland Fodbold fortsat have stor fleksibilitet, hvor vi udbyder flere
forskellige spilformer i den samme årgang. Konkret betyder det for f.eks. at U10
piger og drenge, både kan spille 8-mands og 5-mands i forårsturneringen.
Kontakt os for mere informationer om de enkelte årgange

Baneformat
Vejledende mindstemål på 3-, 5-, og 8-mands baner.




3-mands baner - 13x21 m.
5-mands baner - 30x40 m.
8-mands baner anbefales 52,5x68 m. som svarer til en ½ 11-mands
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B&U – rækker 2019
DGI Midtjylland udbyder udefodbold i følgende rækker:
RÆKKE

ALDERSKLASSE / KLASSETRIN
pr. 1. januar 2016

SPILLETIDSPUNKT

SPILLETIDER

U7 Piger
3 + 5-mands

Må ikke være fyldt 7 år før 1. januar.
Til og med 0. Klasse

Tirsdag kl. 17.15

2 x 10/15 min.

U8 Piger
5-mands

Må ikke være fyldt 8 år før 1. januar.
Til og med 1. Klasse

Tirsdag kl. 17.15

2 x 10/15 min.

U9 Piger
5-mands

Må ikke være fyldt 9 år før 1. januar.
Til og med 2. Klasse

Tirsdag kl. 17.15

2 x 10/15 min.

U10 Piger
5 + 8-mands

Må ikke være fyldt 10 år før 1. januar.
Til og med 3. Klasse

Tirsdag kl. 17.15

2 x 20 min.
3 x 15 min (8M)

Mulighed for 8 mands i foråret.
U11 Piger
8 + 5-mands

Må ikke være fyldt 11 år før 1. januar.
Til og med 4. Klasse

Tirsdag kl. 17.15

2 x 20 min.

U12 Piger
8 + 5-mands

Må ikke være fyldt 12 år før 1. januar.
Til og med 5. Klasse

Tirsdag kl. 18.15

2 x 25 min.

U13 Piger
8+11-mands

Må ikke være fyldt 13 år før 1. januar.
Til og med 6. Klasse

Tirsdag kl. 18.15

2 x 30 min.

U14 Piger
8+11-mands

Må ikke være fyldt 14 år før 1. januar.
Til og med 7. Klasse

Tirsdag kl. 18.15

2 x 30 min.

U15 Piger
8+11-mands

Må ikke være fyldt 15 år før 1. januar.
Til og med 8. Klasse

Tirsdag kl. 18.15

2 x 30 min.

U17 Piger
8-mands

Må ikke være fyldt 17 år før 1. januar.
Til og med 10. Klasse

Tirsdag kl. 18.15

2 x 30 min.

U19 Piger
8-mands

Må ikke være fyldt 19 år før 1. januar.

Tirsdag kl. 19.15

2 x 30 min.

U6 Mix
3-mands

Må ikke være fyldt 6 år før 1. januar.

Mandag kl. 17.15

2 x 10/15 min.

U7 Drenge
3 + 5-mands

Må ikke være fyldt 7 år før 1. januar.
Til og med 0. Klasse

Mandag kl. 17.15

2 x 10/15 min.

U8 Drenge
5-mands

Må ikke være fyldt 8 år før 1. januar.
Til og med 1. Klasse

Mandag kl. 17.15

3 x 15 min.

U9 Drenge
5-mands

Må ikke være fyldt 9 år før 1. januar.
Til og med 2. Klasse

Mandag kl. 17.15

3 x 15 min.

U10 Drenge
8 + 5-mands

Må ikke være fyldt 10 år før 1. januar.
Til og med 3. Klasse

Mandag kl. 18.15

3 x 15 min.

Mulighed for 8 mands i foråret
U11 Drenge
8 + 5-mands

Må ikke være fyldt 11 år før 1. januar.
Til og med 4. Klasse

Mandag kl. 18.15

2 x 25 min.

U12 Drenge
8 + 5-mands

Må ikke være fyldt 12 år før 1. januar.
Til og med 5. Klasse

Onsdag kl. 18.00

2 x 25 min.

U13 Drenge
8+11-mands

Må ikke være fyldt 13 år før 1. januar.
Til og med 6. Klasse

Onsdag kl. 18.00

2 x 30 min.

U14 Drenge
8+11-mands

Må ikke være fyldt 14 år før 1. januar.
Til og med 7. Klasse

Onsdag kl. 18.00

2 x 30 min.

U15 Drenge
8+11-mands

Må ikke være fyldt 15 år før 1. januar.
Til og med 8. Klasse

Onsdag kl. 18.00

2 x 30 min.

U17 Drenge
8-mands

Må ikke være fyldt 17 år før 1. januar.
Til og med 10. Klasse

Onsdag kl. 18.00

2 x 30 min.

U19 Drenge
8-mands

Må ikke være fyldt 19 år før 1. januar.

Onsdag kl. 19.00

2 x 30 min.
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Senior, old, vet. - rækker 2019
DGI Midtjylland udbyder udefodbold i følgende rækker:
RÆKKE

ALDERSKLASSE
pr. 1. januar 2016

SPILLETIDSPUNKT

SPILLETIDER

Dame Senior

Skal være fyldt 15 år før 1. januar.

Tirsdag kl. 19.00

2 x 30 min.

Herre Senior

Skal være fyldt 16 år før 1. januar.

Mandag kl. 19.30

2 x 30 min.

Old Boys
+30/+32

Skal være fyldt 30/32 år på spilledagen.

Se ”Spilletider”

2 x 30 / 7m
2 x 35 /11m

Skal være fyldt 40 år på spilledagen

Se ”Spilletider”

2 x 30 min.

Skal være fyldt 45 år på spilledagen.

Se ”Spilletider”

2 x 30 min.

Super Veteran
+50

Skal være fyldt 50 år på spilledagen.

Se ”Spilletider”

2 x 25 min.

Veteraner +55

Skal være fyldt 55 år på spilledagen.

Se ”Spilletider”

2 x 25 min.

Veteraner +60

Skal være fyldt 60 år på spilledagen.

Se ”Spilletider”

2 x 25 min.

Veteraner +65

Skal være fyldt 65 år på spilledagen

Se ”Spilletider”

2 x 30 min.

7 + 11m
Senior Old Boys
+40
7 + 11m
Veteraner +45
7 + 11m

Spilletider
Alle ovenstående spilletider er for enkeltkampe, på nær U6 Mix og U7 Drenge, og
U7, U8, U9 og U10 piger 5 mands, som spiller i stævneform. Vi foreslår, at der
spilles 2x10 min ved 3 holds stævner og 2x15 min ved 4 holds stævner. U6 Mix og
U7 Piger bør altid kun spille 2x10 min.

Spilletidspunkter for OB+30/OB+32 – veteran
Mandag kl. 19.00
Tirsdag kl. 19.00
Onsdag kl. 19.00
Torsdag kl. 19.00

spiller 7-mands OB+32 og Veteran +45 i Silkeborg området
samt 7-mands Super Veteran +50 og 11-mands Senior
OB+40.
7-mands Super Veteran+60
spiller 11 mands OB+30/OB+32 – både i Skive, Herning
(OB+30) – og Silkeborg området
spiller Veteran +45 (11- og evt. 7-mands) og Veteran+55 og
+65 i Herning området

Alle ovenstående spilletidspunkter er vejledende, men samtidig en
vigtig ramme for DGI Midtjyllands fodboldturnering.
Holdene må gerne indbyrdes aftale et andet spilletidspunkt.
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Alderstrin / klassetrin
Alle børne og ungdoms spillere til og med U19 skal opfylde ovenstående
aldersklasse eller klassetrin. Dvs. at hvis man er startet sent i skolen og dermed
ikke overholder aldersklassen, kan man alligevel spille fodbold sammen med sine
klassekammerater. Eller hvis man er startet tidligt i skolen, så kan man alligevel
spille fodbold sammen med sine jævnaldrende.
Ved klassetrin menes, at spillerne ikke behøver at gå i samme klasse (A el. B) eller
på samme skole.
Alle spillere fra og med senior skal opfylde ovenstående aldersklasse.
Kan ovenstående aldersklasse eller klassetrin ikke overholdes kan der søges
dispensation skriftligt til spillere, der af sociale eller spillemæssige årsager passer
til netop det hold. Dispensationer kan ligeledes bruges af små foreninger, som er
nødt til at blande flere årgange for at kunne stille et hold.
Dispensationer må aldrig bruges til at forstærke et hold for at vinde kampe.
Se afsnit om ”Dispensation”.
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Puljenummerering
Puljerne i Herning området tildeles nummer 1 – 10
Puljerne i Silkeborg området tildeles nummer 11 – 20
Puljerne i Skive området tildeles nummer A, B og C

Puljeinddeling
Vi bestræber os altid på at lave niveaumæssige lige puljer, så alle for nogle gode
fodboldoplevelser. Ved tilmelding skal foreningerne vurdere deres hold
styrkemæssigt efter følgende skala:
A
AB

:
:

B
BC

:
:

C

:

Absolut A-hold
Et stærkt B-hold, som i tilfælde af for få tilmeldte A-hold, er
villige til at rykke op i A-rækken.
Absolut B-hold
Et svagt B-hold, som i tilfælde af for få tilmeldte C-hold, er
villige til at rykke ned i C-rækken.
Absolut C-hold. I tilfælde af, at der ikke er nok hold til en Crække, vil vi i samråd med træneren vurdere, om holdet skal
spille i en lavere række (årgang).

Ud fra ovennævnte vurdering vil vi forsøge at inddele holdene i A-, B- og C-puljer.
Hermed håber vi at kunne undgå alt for mange ulige kampe.
I puljen med laveste nummer (pulje 1 / 11 / 21) placeres de hold, der har tilmeldt
sig med højeste styrke. Er der ikke nok A- og AB-hold til en pulje, fyldes op med
B-hold.
Man kan derfor godt havne i pulje 1 / 11 / 21 selv om man har tilmeldt sig som Bhold.
I puljen med højeste nummer placeres de hold, der har tilmeldt sig med laveste
styrke.
DGI Midtjyllands fodboldturnering er opdelt i 2 – B&U og senior. B&U har sæson
fra sommer til sommer (skoleåret) og senior-veteraner fra forår til efterår
(kalenderåret).
I de rækker der ombrydes, spilles en ren forårsturnering. Ved sommerferien
ombrydes disse rækker (nye hold kan komme til, andre kan trække sig).

Ombrydning
Ved ombrydning udsendes ny besked om bekræftelse om fortsat deltagelse til alle
hold. Eventuelle eftertilmeldinger / udtrækninger skal meddeles turneringsledelsen
inden tilmeldingsfristen.
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Placeringer
Såfremt to eller flere hold slutter á point, afgøres deres indbyrdes placering på
følgende måde:
1. Indbyrdes kamp(e)
2. Målforskel i indbyrdes kampe
3. Målforskel i samtlige kampe
4. Flest scorede mål i samtlige kampe
5. Lodtrækning
OBS: Hvis et hold trækkes ud af turneringen midt i sæsonen, så slettes
resultaterne af de kampe, det pågældende hold nåede at spille.

Pointsystem
Turneringen afvikles efter følgende pointsystem:
Der gives 3 point for en vunden kamp.
Der gives 1 point for en uafgjort kamp.
Der gives 0 point for en tabt kamp.
Hvis et hold udebliver fra en kamp, tildeles det udeblevne hold 0 point og
modstanderen tildeles 3 point. Der vil blive registreret en målscore på 3-0.

Blandede hold
Det er tilladt piger at spille på drengehold uden dispensation, hvis de opfylder de
aldersgrænser, der gælder for den række, som holdet er tilmeldt. Hvis drenge skal
spille på pigehold skal der søges dispensation, der i disse tilfælde kan gives med
begrænsninger.

Antal spillere pr. hold
3, 5, 7 og 8 mandshold må bestå af et ubegrænset antal spillere. Man skal dog
være opmærksom på, at nedenstående officielle regler gælder ved afsluttende
mesterskaber samt ved medaljeuddeling. Dvs. at har man brugt flere spillere (end
beskrevet nedenfor) på sit hold, bliver man nødt til at vælge nogen fra til evt.
deltagelse i afsluttende mesterskaber, ligesom man må købe ekstra medaljer hvis
man bliver landsdelsmester eller puljevinder.






Et
Et
Et
Et
Et

11 mands hold må bestå af 14 spillere, heraf 11 på banen.
8 mands hold må bestå af 12 spillere, heraf 8 på banen.
7 mands hold må bestå af 12 spillere, heraf 7 på banen.
5 mands hold må bestå af 8 spillere, heraf 5 på banen.
3 mands hold må bestå af 5 spillere, heraf 3 på banen
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Dispensationer
Der kan søges 2 former for dispensationer:
1. Én navngiven dispensation til en spiller – giver fortsat ret til at holdet kan
kvalificere sig til videregående stævner. Denne dispensation gælder også
ved videregående stævner arrangeret af DGI.
Eller:
2. Gældende for primært B&U- hold
Et ubegrænset antal spillere under forudsætning af, at de bruges i DGI’s
ånd. Det vil sige at de bruges til at få spillere, som af en eller anden årsag
ikke kan/vil spille på andre hold, ud og spille fodbold. Det kan være fordi der
ikke er nok til et hold i disse spilleres årgang, eller fordi spillerne af sociale
årsager fungerer bedst på netop dette hold.
Ubegrænset dispensationer må under ingen omstændigheder bruges
til, at gøre et hold stærkere med det formål at vinde kampe. Hvis
dette viser sig at være tilfældet, vil dispensationen blive trukket tilbage.
Hold med ubegrænset antal dispensation kan ikke blive puljevindere, dvs. at
de hverken kan komme med til afsluttende mesterskaber eller blive
landsdels-mester ligesom de ikke kan få puljevindermedaljer.
3. Gældende for senior, old og veteraner
Der kan, som tidligere, søges dispensation forud for en ny sæson.
Dispensationen vil betyde, at et hold kan anvende optil 2 spillere som er
optil 2 år yngre end den normale minimumsalder i rækken. Dispensation
gives ud fra en forventning om, at denne bruges for at kunne stille med et
hold, og ikke som en kampafgørende fordel.
Brug af ”ulovlige” spillere er selvfølgelig ikke på sin plads, og DGI opfordrer
derfor til dialog mellem klubberne i de tilfælde, hvor et hold kan have svært
ved at samle et hold til kampen uden brug af yngre/ældre spillere, sådan at
aftalerne forud for kampen er på plads.
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Alle former for dispensation skal søges skriftligt og indsendes sammen med
tilmeldingen, eller til turneringslederen ved ansøgning efter turneringen er startet.
Der skal ikke søges dispensation, hvis en spiller går på samme klassetrin som
spillerne i den årgang de spiller på hold med. Kopi af klasseliste kan medbringes
som dokumentation til evt. forevisning for modstander.
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Turneringsform for 3- og 5- mands U6 mix & U7 Drenge og U7 - U9
Piger, samt U10 piger 5 mands
3 og 5 mands U6 Mix & U7 Drenge og U7- U9 Piger, samt U10 piger 5 mands
spiller deres kampe i stævneform.
Der kåres ingen vindere – men resultaterne skal indberettes. Det er først nævnte
hold i kampprogrammet, som har ansvar for at indberette resultat, men I må
gerne aftale, at det er den arrangerende klub.
Alle hold får medaljer ved turnerings afslutning i foråret.

U6 Mix & U7 Drenge, U7 - U9 Piger, U10 piger 5 mands - stævner
Til 4 holds U6 Mix & U7 Drenge, U7 - U9 Piger, U10 piger 5 mands - stævner
møder alle hold samtidigt og spiller første kamp kl. 17.15. Herefter er der indlagt
ca. 20 min (minus halvleg i første kamp) til forplejningspause. Starttidspunktet for
anden kamp kan selvfølgelig tilpasses efter, hvornår børnene er klar.
I 3 holds U6 Mix & U7 Drenge, U7 - U9 Piger, U10 piger 5 mands - stævner
spiller hjemmeholdet altid første og sidste kamp, hvorved udeholdene spiller
begge sine kampe lige efter hinanden. Udeholdene får derfor ingen ventetid og det
udehold, der spiller stævnets 2. sidste kampe, behøver ikke møde op samtidig
med de øvrige hold.
Det anbefales at den arrangerende klub sørger for en lettere forplejning til alle
spillere.
Vi forestiller os, at hjemmeholdet holder pause med forfriskninger mellem dets
kampe, medens udeholdene gør det efter deres respektive sidste kamp.
Ovenstående tanker vedr. pauser er blot et forslag og de involverede klubber kan
selvfølgelig arrangere det som de vil.

Turneringsform for alle andre B&U-hold
Alle andre hold i DGI Midtjyllands turnering spiller enkelte kampe.
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OB+30/OB+32 11 mands
Op- og nedrykning i puljerne i Silkeborg-, Herning- og Skive-området bliver aftalt
på planlægningsmøderne i januar/februar måned.

Alle dommerindberetninger udløser karantæne.
Afbud / udeblivelse / ikke spillede kampe
Hvis et hold udebliver eller melder afbud mindre end 24 timer før det i
turneringsplanen fastsatte spilletidspunkt, betragtes det som udeblivelse.
Modstanderen kan kræve at få tildelt sejren uden kamp, og det udeblevne hold vil
få tildelt en afgift på kr. 300,00. Det indskærpes dog, at de involverede parter gør
alt for at finde et alternativt spilletidspunkt, da det primære er at spille fodbold.
Hvis kampen ikke spilles skal det indberettes at hjemmehold eller udehold er
taberdømt.

Flytning af kampe
Hvis et hold er forhindret i at spille på det programsatte tidspunkt, skal klubben
selv aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen.
Alle flytninger skal meddeles til Turneringslederen senest på oprindelig kampdato.
For kampe, der dømmes af dommerklubben gælder, at flytning skal meddeles til
dommerklub senest 10 dage før kampens programsatte spilletidspunkt.
Hvis en kamp udsættes og der senere ikke kan opnås enighed om et andet
spilletidspunkt, tilfalder de 3 points det hold, der ikke bad om udsættelse og
kampen betragtes som aflyst.

Udtrækning
Hvis et hold udtrækkes under en løbende turnering (efter turneringsplanen er
lavet) betales et gebyr på kr. 500,00. Udtrækning skal ske både mundtligt (for
hurtig effektuering) og skriftligt (for at undgå evt. tvivlsspørgsmål). Udtrækning i
forbindelse med ombrydningen er gratis.
Hvis et hold trækkes ud af turneringen, annulleres resultatet af alle de kampe
holdet nåede at spille inden udtrækningen.
Hvis et hold trækkes ud af turneringen skal det stadig opfylde sine forpligtelser
som arrangør af et evt. senere U6 og U7 Drenge- / U7 – U10 Pige stævne eller få
et andet hold til det.
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Resultatindberetning
Resultater skal indberettes på: http://mobilresultater.dgi.dk eller i app’en Mit
DGI af hjemmeholdet umiddelbart efter kampens afslutning.

Spilleregler
Alle kampe afvikles efter DGI´s Turneringsreglement og Fodboldloven. Links til
3-mands fodbold: Regler 3-mands fodbold
5-mands fodbold: Regler 5-mands fodbold
8-mands fodbold: Regler 8-mands fodbold
Derudover gælder nedenstående Fair Play regler.

Fair Play regler for 3, 5 og 8 mands ungdomsrækker
Et underlegen holds træner har, uden at spørge modstanderens træner, ret til at
indsætte ekstra spillere efter følgende principper:
Er et hold bagud med 3 mål, må det have 1 spiller ekstra på banen
Er et hold bagud med 4 mål, må det have 2 spillere ekstra på banen
Er et hold bagud med 5 mål, må det have 3 spillere ekstra på banen
Osv.
Ved reducering skal der evt. trækkes spillere ud, således at ovenstående regler
overholdes.
Bliver pladsen for trang, kan de 2 holds trænere aftale, at det overlegne hold i
stedet har færre spillere på banen, eller holder de bedste spillere på bænken.

Generelt om Fair Play
Alle hold opfordres til at gå på banen i den rette sportsånd:
Prøv at gøre alle kampe så jævnbyrdige som muligt, dvs. at hvis et hold er
overlegent behøver man ikke at have de bedste spillere på banen hele kampen.
Man kunne evt. også aftale med modstanderen, at de kan have flere spillere på
banen. Det kan virke mærkeligt, at der står 3 udskiftningsspillere udenfor, hvis
man er bagud med 10 mål.
Vi tror også på, at det overlegne holds spillere udvikles mere ved at skulle spille
udenom 10 modstandere. Ingen lærer noget af at vinde 20-0.
Lad være med at spille med ulovlige spillere med mindre det er aftalt med
modstanderen.
Lad være med at brokke jer over dommeren. Hav tillid til at dommeren
dømmer det han/hun ser og gør det efter bedste evne.
Der er stor mangel på dommere, hvorfor vi alle har et ansvar for, at dem
vi har, ikke skræmmes væk af brokkende trænere, spillere og forældre.
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Dommere
DGI bestiller dommer til alle kampe i 7- og 11-mands Senior – Veteran +55
rækkerne incl. Damerækkerne.
Der kan ikke garanteres dommer i alle rækker i alle dommerkredse. Silkeborg
Dommerklub stiller kun med dommere til Old Boys – 7 mands og Old Boys
11 mands.
Alle klubber indbetaler et acontobeløb ved sæsonstart og den endelig afregning
fortages efter sæsonafslutning (hver halvsæson). Der afregnes solidarisk, så alle
klubber betaler samme beløb.
Alle øvrige kampe dømmes af lokale dommere, som skal være en ansvarlig person
som udstråler den nødvendige autoritet.
Den valgte dommer har samme rettigheder som dommer fra dommerklub.
Ved udvisning af spiller i voksen rækkerne kan Indberetningsskema findes på
hjemmesiden www.dgi.dk/fodbold.
Såfremt en forening ønsker sort dommer til kampe i andre rækker, er det for egen
regning med mindre andet på forhånd er aftalt med modstanderen.
Vær opmærksom på, at den arrangerende klub skal stille med dommere til
U6 og U7 Drenge- og U7 - U9 Pige, samt U10 pige 5 mands stævner.
Bemærk der skal 2 dommere til et 4-holds stævne.

Præmier
I U6 Mix og U7 Drenge og U7 - U9 Pige rækkerne er der medaljer til alle ved
turneringens afslutning i foråret. I alle andre ungdomsrækker (til og med U18), er
der medaljer til alle puljevindere.

Afregning af turneringsgebyr
Efter lægning af turneringen 2019 vil der blive opkrævet turneringsgebyr for alle
deltagende hold via en opkrævning til de respektive foreninger. Turneringsgebyret
ligger mellem 325 – 475 kr. alt afhængig af årgange.
Eventuelle ekstra afgifter vil blive afregnet særskilt – ligeledes via opkrævning til
de respektive foreninger.
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Fodbold-/Turneringsudvalg/Ansatte
Navn & Adresse:

Tlf. & Mail

Funktion:

Troels Sandager
Gustavsgade 4
8600 Silkeborg

 51206105
troels.sandager@gmail.com



Formand for fodboldudvalg

Klaus Pedersen
Lupinvej 42
8600 Silkeborg

 22675391
tldgimidtfod@live.dk



Turneringsleder

DGI Midtjylland
André Velling

 7940 4346 (direkte)
andre.velling@dgi.dk




DGI Midtjylland
Nicki Christiansen

 7940 4374 (direkte)

Nicki.Birch.Christiansen@dgi

.dk

DGI Midtjylland
Glarmestervej 18A, 1.
8600 Silkeborg

 7940 4350
midtjylland@dgi.dk
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Idrætskonsulent
Generel kontaktperson
vedr. løbende turnering
 Kampflytning
 Resultater
 Stævner
Idrætskonsulent
Kurser, skoler og futsal



Stævner



Kontor

