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Ringkøbing - Alkjær Stadion - Pinse 2019

Fodboldstævne i Pinsen for Piger og Drenge
Årgang U6 til U15

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 i Pinsen 2019, når

Ringkøbing Idrætsforening indbyder til NYT fodboldstævne for bredden.

Det bliver en weekend med aktiviteter for hele familien. Under stævnet er der lagt op

til sjov og ballade med f.eks. leg i hoppeborgen, fodboldspil på den oppustelig

fodboldbane og den fine multibane. Du kan brillere dine Messi skills på Panna banen.

Eller tag 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.

EarlyBird lodtrækning værdi 30.000 kr.  - se hvordan på side 5.....

North Sea Football Cup
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Årgang U6 til U10 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.

Præmier:

U6-U7 Hummel T-shirt + sportstaske til alle spillere

U8-U10: 1. plads personlig pokal + Hummel T-shirt + sportstaske i ABC rækken

U8-U10 2. plads personlig pokal + sportstaske i ABC rækken

U8-U10 er der præmier til max 8 spillere pr. hold.

Regler:

Vi spiller efter DBU Jyllands regler.

Spilletid: U6-U7 10 minutter og U8-U10 2 x 10 minutter

I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi os retten til at slå rækker i samme årgange

sammen.

Dagsstævne lørdag 8. juni:
U9 drenge & piger 5 mands hold 400 kr. pr. hold

U10 drenge & piger 5 mands hold 400 kr. pr. hold

Dagsstævne søndag 9. juni:
U6 drenge og piger 3 mands hold 300 kr. pr. hold

U7 drenge og piger 3 mands hold 300 kr. pr. hold

U8 drenge og piger 5 mands hold 400 kr. pr. hold

Dagstævne info
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Årgang U11 til U15 afvikles henover weekenden, og der er mulighed for overnatning.

Holdene garanteres 4 kampe, og såfremt tilmeldingerne tillader det, vil der i alle

rækkerne bliver afviklet A og B finaler.

U11 og U12 drenge - præmier til max 12 spiller pr. hold:

A = Golden League sølv til øverste halvdel i DBU A1

B = Nederste halvdel i A1 samt A2, B og C niveau

U11 og U12 piger  - præmier til max 12 spillere pr. hold:

 A = DBU A og øverste halvdel i B

 B = Nederste halvdel i B samt C

U13 til U15 drenge og piger - præmier til max 15 spillere pr. hold:

 A = Liga 2 og 3

 B = Liga 3 og 4

Kontakt os, hvis der er spørgsmål til tilmeldingen i forhold til fx. indplacering i niveau.

Præmier:

U11-U12 1. plads hold pokal og hummel træningsdragt + sportstaske

U11-U12 2. plads hold pokal + hummel T-shirt og shorts + sportstaske

U13-U15 1. plads hold pokal og hummel træningsdragt + sportstaske

U13-U15 2. plads hold pokal og hummel T-shirt og shorts + sportstaske

Overnatningsstævne 7. - 9. juni
U11 drenge og piger 8 mands hold 1.000 kr. pr. hold + deltagergebyr

U12 drenge og piger 8 mands hold 1.000 kr. pr. hold + deltagergebyr

Overnatningsstævne 7. - 9. juni
U13 drenge og piger 11 mands hold 1.200 kr. hold + deltagergebyr

U14 drenge og piger 11 mands hold 1.200 kr. hold + deltagergebyr

U15 drenge og piger 11 mands hold 1.200 kr. hold + deltagergebyr

Weekendstævne info
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Indkvatering og forplejning:

Overnatning foregår i klasselokaler på Alkjærskolen, og indkvarteringen foregår

klubvis.

Deltagergebyr for forplejning:

475 kr. pr. spiller.

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 (kl. 17-19)

Lørdag: morgenmad, frokost og aftensmad

Søndag: morgenmad og frokost

EarlyBird for overnatningshold:

Hvis du tilmelder dit hold inden den 1. februar 2019, deltager du i lodtrækningen om

3 x 1 weekendophold fredag til mandag i et 25 personers sommerhus i Årgab ved

Vesterhavet og Ringkøbing Fjord i én af ugerne 47, 48 eller 49 i 2019 til en værdi af

 10.000 kr. pr. ophold. Se huset på https://esmark.dk/sommerhus-e4637/

Spillested

Alkjær Stadion, Fasers Led 2, 6950 Ringkøbing

Overnatning og bespisning:

Alkjærskolen, Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing

Regler:

Vi spiller efter DBU Jyllands regler.

Spilletid: U11-U12  2x20 minutter og U13-U15 2x25 minutter

I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi os retten til at slå rækker i samme årgange

sammen.

Praktisk information
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Camping
For forældre er der mulighed for at stille

telt eller campingvogn op i naturskønne

omgivelser tæt på Ringkøbing Fjord.

Pris: 550 kr. inkl strøm og adgang til bad

og toilet, og inklusiv en let pinsefrokost

tallerken for 2 personer lørdag.

Bestil og læs mere her: www.dgi.dk/

201905404010
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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.

“Tæt på Vesterhavet
og lige ved Fjorden.
Midt i Naturens Rige



Vedr. tilmelding:

Vibeke Krog Bro DGI Vestjylland

T: 7940 4265

M: vibeke.krog.bro@dgi.dk

Vedr. stævnet:

Ole Schmidt DGI Vestjylland

T: 24 94 08 03

M: ole.schmidt@dgi.dk

www.dgi.dk/fodbold
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