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 25. - 27. september 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 eksempelvis leg i hoppeborgen, fodboldspil på den
oppustelige fodboldbane og den fine multibane. Du kan brilliere med dine Messi
skills på pannabanen.
Familien kan også tage 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 information
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 26. september
U8 piger
U9 piger

5-mandshold
5-mandshold

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

Dagsstævne søndag 27. september
U6-U7 drenge og piger
U8 drenge
U9 drenge

3-mandshold
5-mandshold
5-mandshold

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 information
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.: 24 94 08 03
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 blive afviklet A og B finaler.
Ved tilmelding skal angives hvilken række, man spiller i ved DBU forår 2020.

Overnatningsstævne 25. - 27. september
U10 drenge/piger
U11-U13 drenge/piger
U14-U15 drenge/piger

5-mandshold
8-mandshold
11-mandshold

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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Aqua Disco lørdag aften 26. september i Ringkøbing svømmehal:
Aqua Disco er en aften med masser af fed musik, blinkende lys og hele
svømmehallen syder af fodboldspillere, der har det sjovt med hinanden i vand og får
en hel anden oplevelse, end de er vant til i svømmehallen.
Lyset er kun tændt nede i vandet, hvor diskolyset rammer og giver en særlig
stemning. Alle vanddyr er fremme.
Gratis adgang for alle fodboldspillere som deltager i weekendstævnet.
Der er ekstra personale i svømmehallen, og sikkerheden er i top.
Camping:
For forældre er der mulighed for at stille telt eller campingvogn op helt tæt på
spilleområdet.
Prisen er 550 kr. inkl. strøm og adgang til bad og toilet og inkl. pinsefrokost-tallerken
for 2 personer lørdag.
Bestil og læs mere her www.dgi.dk/202005404009

Praktisk information
Indkvartering og forplejning:
Alkjærskolen, Søibergsvej, 6950 Ringkøbing
Alkjærhaven, Trinbrættet og Ungdomsgården Søibergsvej, 6950 Ringkøbing
Spejderhuset Poulsgårdsvej, 6950 Ringkøbing
Alt inden for gåafstand, 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 m.m.
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 for 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 er og bliver rige
på natur i
Danmarks største
kommune.

Ringkøbing
Ringkøbing er en yderst charmerende købstad fra 1400-tallet.
Du vil opleve idylliske, brolagte gader, smukke gamle byhuse
og købmandsgårde, der i sig selv fortæller historier om en
svunden tid. I dag er den gamle by rammen om livlig handel og
masser af aktivitet med udendørsservering og torvehandel.

