
Hold  Pris      Max. spillere 

3 mands 350 kr.* 5 pr. hold 

5 mands 550 kr. 8 pr. hold 

8 mands 650 kr.        11 pr. hold 

*GRATIS deltagelse for U6–hold 

 

Sidste frist for tilmelding er 28. juni 2022 

www.staevner.dk  

BiFodboldCup@gmail.com  

Tlf. 27529073 (Robert Nielsen) 

 Arena Kop & Kande, Gl. Agdrupvej 17-23, 9700 Brønderslev, Facebook.com/BiFodboldCup 

Betaling ved tilmelding til konto nr. 
9028  4577962621. Angiv klub samt 
række(r). Program forventes klar ca. 
en uge før stævnet. A- og B/C-rækker 
kan evt. slås sammen ved for få til-
meldte hold. HUSK rækkeskift efter 
sommerferien. 

 Hovedsponsor: 



  Spar Nord Cup               Brønderslev
• Afvikles den 6. og 7. august  

• Stævnet er for både piger og drenge i U6 - U13 

• Alle hold spiller minimum 3 kampe  

• Medaljer til alle spillere i U6 til U10 samt pokal til 1. og 2. pladsen 

• I rækkerne U11 til U13 er der pokal og medaljer til 1. og 2. pladsen 

• Alle kan være med  - opdeling i 2 niveauer (A og B/C) fra U9 til U13 

• Alle puljekampe afsluttes med straffesparkskonkurrence  

Velkommen til Brønderslev 

Få sparket den nye sæson i gang på 
det flotte anlæg i Brønderslev. Brug 
stævnet som optakt til sæsonen, og er I 
skiftet fra 3 mands til 5 mands eller fra 5 
mands til 8 mands fodbold, så er det en 
god mulighed for at få prøvet kræfter 
med en større bane og flere med- og 

modspillere. 

 
Regler og straffesparkskonkurrence 

Alle kampe dømmes af frivillige ung-
domsspillere og ledere fra BI Fodbold. 
Kampene spilles efter de gældende 
regler for DBU Jylland. Dog med den 
undtagelse at ALLE puljekampe afslut-
tes med straffesparkskonkurrence, hvor 

alle spillere på begge hold sparker.  

 

Mad, drikke og aktiviteter 

Spar Nord Cup er for hele familien, og 
udover en masse fodboldspillere glæder 
vi os til at byde velkommen til forældre 
og søskende. Der vil være flere aktivite-
ter på stadion, og god mulighed for at 
købe mad og drikkevarer under hele 
stævnet.  

 

 
Fairplay 

Tilmeld jeres hold på det rette niveau, 

da det giver  de bedste kampe samt en 

god og fair afvikling af Spar Nord Cup.  

Husk at dit hold skifter række efter 

sommerferien. 

 

Spar Nord Cup               Brønderslev 

Lørdag d. 6. august 2022 

U6 3 mands, mix-rækker (GRATIS ) 

U8 5 mands, drenge og piger 

U10 5 mands, drenge og piger (niveau A og B/C) 

U12 8 mands, drenge og piger (niveau A og B/C) 

 

Søndag d. 7. august 2022 

U7 3 mands, drenge og piger 

U9 5 mands, drenge og piger (niveau A og B/C)  

U11 8 mands, drenge  og piger (niveau A og B/C) 

U13 8 mands, drenge og piger (niveau A og B/C) 

 

Følg os på Facebook.com/BiFodboldCup 

Her kan du bl.a. finde seneste nyt om stævnet, løbende info om tilmeldte hold samt 
se kampprogram, når det er klart. 


