Information om 8- og 11-mandsturnering U9-U15 forår 2019
Programmet for forårsturneringen ligger klar, og I har frem til og med torsdag d.
14/3 til at redigere jeres hjemmekampe via http://foreningsportalen.dgi.dk, herefter
kan kampene kun flyttes hvis det aftales indbyrdes.
Hvis I efter d. 14/3 bliver enige om at flytte kampen, skal DGI kontoret have besked om
flytning af kampe med oplysning om kampnummer, samt ny spilledag.
OBS: Det er VIGTIGT at I tjekker op på kampene ift. tid og spillested.
Det er vigtigt, I følger på spillesteder og kamptidspunkter og ser, om alt er som
forventet. Vi skal gøre opmærksom på, at vi i forbindelse med påsken har ændret enkelte
spilledage i forhold til ønsket.
Afsluttende finalestævner søndag d. 23. juni – sæt kryds i kalenderen og tilmeld jer

Efter ønske fra mange hold afholder vi søndag d. 23. juni afsluttende stævner for alle
hold i 8-mandsturneringen. Som deltager I turneringen er jeres hold inviteret til dette
stævne. Det koster ikke noget at deltage. I vil til stævnet blive matchet med andre hold
fra jeres årgang, ud fra jeres resultater i turneringen, og der spilles om flotte præmier til
stævnet. Der forbeholdes ret til at blande holdene på tværs af tilmeldte rækkeniveauer
for at skabe jævnbyrdige kampe.
Der er frist for tilmelding til det afsluttende stævne allerede søndag d. 26. maj.
http://foreningsportalen.dgi.dk
Dommere
Der er ikke påsat dommere til turneringen – det er hjemmeholdet selv ansvarlig for.
Hvis I ønsker hjælp til dette, kan I efter aftale med jeres klub selv kontakte
dommerpåsætterne.
Dommerpåsættere:
Per Svendson Tlf. (VFK) 22 24 90 69 – E-mail: Per.svendson@mail.dk
Lars Kulle (SØF) Tlf. 21 66 39 85 – E-mail: kulle1@stofanet.dk
Følgende gebyr er gældende:
Trækning af hold efter programmets udsendelse kr. 300,00
Udeblivelse uden afbud kr. 500,00
Resultatindberetning:
Det er hjemmeholdet, som er ansvarlig for at indberette resultater. I kan indtaste
resultater via DGI Appen: Mit DGI - Appen kan downloades gratis i Appstore og
Googleplay. I bedes indtaste resultater senest 1 dag efter kampen er spillet.
DGI Kontaktperson for forårsturneringen:
Karin Vibeke Christensen: Tlf. 79 40 48 11. Mail: Karin.Vibeke.Christensen@dgi.dk
Vi glæder os til en spændende forårssæson med masser af god fodbold.
Venlig hilsen
DGI Fodbold
Midt- og Vestsjælland

