Invitation til

Indefodboldturnering
2014/2015

Kvalifikation til
LM 2015 i indefodbold

www.SdU.de

Rækker og årgange
Super veteraner 					
fyldt 50 år på spilledagen
Veteraner 					
fyldt 45 år på spilledagen
Senior old boys 					
fyldt 40 år på spilledagen
Old boys 						
fyldt 32 år på spilledagen
Herre senior
				
fyldt 16 år på spilledagen
Dame senior 					
fyldt 15 år på spilledagen
Ung senior 					
født 1995 eller senere
Herre junior 					
født 1997 eller senere
Drenge 						født 2000 eller senere
Lilleput drenge 					
født 2002 eller senere
Miniput 						
født 2004 eller senere
Puslinge
(mini-turnering på ”tværs”)		
født 2006 eller senere
Mikropuslinge (mini-turnering ”på tværs”)		
født 2008 eller senere

Spilledato og sted
super veteraner, veteraner, senior old boys, old boys lørdag, 06. december
Træningshallen
dame senior 					lørdag, 10. januar		Idrætshallen
herre senior A og B				
lørdag, 10. januar
Idrætshallen
ung senior					
lørdag, 10. januar
Idrætshallen
herre junior					
lørdag, 10. januar
Idrætshallen
drenge (indledende runde)				
lørdag, 29. november
Idrætshallen
drenge A-finalerunde				
lørdag, 13. december
Træningshallen
drenge B-finalerunde				
lørdag, 24. januar
Træningshallen
lilleput (indledende runde)				
lørdag, 29. november
Idrætshallen
lilleput A-runde				
lørdag, 13. december
Træningshallen
lilleput B-runde				
lørdag, 24. januar
Træningshallen
miniput (indledende runde)				
lørdag, 22. november
Træningshallen
A-runde					lørdag, 29. november
Idrætshallen
A-runde					lørdag, 13. december
Træningshallen
B-runde					lørdag, 29. november
Idrætshallen
B-runde					lørdag, 24. januar
Træningshallen
puslinge (indledende runde)			
lørdag, 22. november
Træningshallen
puslinge A-runde				
lørdag, 24. januar
Træningshallen
puslinge A-runde				
lørdag, 14. februar
Idrætshallen
puslinge B-runde				lørdag, 24. januar		Træningshallen
puslinge B-runde				
lørdag, 14. februar
Idrætshallen
Mikropuslinge					
lørdag, 22. november
Træningshallen
Mikropuslinge					Lørdag, 24. januar
Træningshallen
Mikropuslinge					Lørdag, 14. februar
Idrætshallen

Nyt! Mikropuslinge og puslinge spiller udelukkende på mini-bane, dvs. 2 baner på tværs i hallen.
Et hold består af 1 målmand og 3 spillere med max. 3 udskiftningsspillere.

Turneringsgebyr pr. hold
senior, old boys og veteraner: 			
35,-€
børne-/ungdomshold: 				30,- €.
Holdgebyret faktureres til foreningen.

Tilmeldingsfrist 			
Skal være SdU, Norderstr. 76, 24939 Flensborg, fax.0461-14408222, christel.bonde@dgi.dk
i hænde senest torsdag den 30. oktober 2014 kl. 12.00.

LM 2015 i indefodbold
Fodboldudvalget tilmelder hold til LM i rækker med minimum 4 tilmeldte hold. Udvalget vil, hvor spillestyrken berettiger hertil,
og reglerne for deltagelsen i LM ellers er opfyldt, tilmelde det bedst placerede hold i rækken, der ønsker at deltage. Det bedes
derfor noteret på tilmeldingsblanketten, i hvilke rækker foreningen ønsker deltagelse i DGI’s landsmesterskaber.

Spilledato og sted – LM 2015 indefodbold
puslinge						07.- 08. marts		i Sorø
miniput						
28. februar - 01. marts
i Fredericia
lilleput 						
28. februar - 01. marts
i Fredericia		
drenge						
28. februar - 01. marts
i Fredericia		
junior 						
21. - 22. februar		
i Aarup		
damer og herrer senior 				
14. - 15. februar
i Vingsted
old boys 					
14. - 15. februar
i Vingsted
senior old boys, veteraner og super veteraner
31. januar - 01. februar
i Kruså (SdU)				

Deltagergebyr - LM 2015 indefodbold
Senior, old boys og veteraner:			
Junior, drenge, lilleput, miniput:			

70,- € pr. deltager
40,- € pr. deltager

Holdlederne deltager i børne- og ungdomsrækkerne på SdU Fodbolds regning.

&

Tilmelding til SdU indefodbold turnering 2014/2015
Skal være SdU, Norderstr. 76, 24939 Flensborg, fax. 0461-14408222, christel.bonde@dgi.dk i hænde senest torsdag den 30. oktober 2014
Foreningen:

								

 tilmelder i følgende rækker og antal hold:

antal hold

			
Super veteraner 		

fyldt 50 år på spilledagen			

░░░		

Veteraner		

fyldt 45 år på spilledagen			

░░░

Senior old boys 		

fyldt 40 år på spilledagen			

░░░

Old boys 			

fyldt 32 år på spilledagen			

░░░

Dame senior		

fyldt 15 år på spilledagen			

░░░

Herre senior A 		

fyldt 16 år på spilledagen			

░░░

Herre senior B		

fyldt 16 år på spilledagen			

░░░

Ung senior		

født 1995 eller senere			

░░░

Herre junior 		

født 1997 eller senere			

░░░

Drenge			født 2002 eller senere			░░░
Lilleput drenge		

født 2002 eller senere			

░░░

Miniput drenge 		

født 2004 eller senere			

░░░

Puslinge			født 2006 eller senere			░░░
Mikropuslinge 		
Foreningens kontaktperson: Navn:

født 2008 eller senere			

					

spilleplaner mailes til ovennævnte kontaktperson.

░░░
e-mail: 	

mobil-nr. : 		

Foreningen ønsker deltagelse i DGI’s LM i følgende rækker:

¨ puslinge
¨ miniput
¨ lilleput
¨ drenge
¨ junior
¨ herrer senior
¨ old boys
¨ senior old boys
¨ veteraner

¨ ung senior
¨ damer senior
¨ super veteraner

