
 

Havdrup Fodbold har fornøjelsen af at kunne indbyde til: 

 SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup 
 Søndag d. 14. august 2016 

SuperBrugsen - Havdrup Sommer Cup er et breddestævne for niveau B og C hold. 
Respekter venligst niveauer når i tilmelder hold, så vi får en masse gode og jævnbyrdige kampe. 

Yderligere info kan ses på tilmeldingssiden: staevner.dk 

 Tilmeldingsrækker: Årgang 2011 mix (U6) 3-mands niv. B/C 

  Årgang 2010 mix (U7) 3-mands niv. B/C 
 

NB! Piger må Årgang 2009 Drenge (U8) 5-mands niv. B/C 

gerne deltage Årgang 2008 Drenge (U9) 5-mands niv. B/C 

på drenge hold Årgang 2008 Piger (U9) 5-mands niv. B/C 

 Årgang 2007 Piger (U10) 5-mands niv. B/C 

 Årgang 2007 Drenge (U10) 5-mands niv. B/C 

 Årgang 2006 Drenge (U11) 8-mands niv. B/C  

 Årgang 2005 Drenge (U12) 8-mands niv. B/C 

 Årgang 2004 Drenge (U13) 8-mands niv. B/C 

 Årgang 2002/03 Piger (U15) 8-mands niv. B 
 

 

 Bonus information:  Kampenes varighed (ved 4 holds puljer): 

 4 hold pr. pulje (så vidt muligt)  8 mands: 2 x 12 minutter 

 3 kampe pr. hold (minimum)  5 mands: 2 x 10 minutter  

 Kort ventetid mellem egne kampe 3 mands: 2 x  7  minutter 

 Dommere til alle kampe  
 

Til alle deltagende spillere er der en personlig præmie (Flot statuette). 
I 8-mands puljerne spiller holdene desuden om den store puljevinder pokal. 

Tilmelding foretages via: staevner.dk  (Søg efter: Havdrup) 

Hurtig tilmelding tilrådes. Der lukkes for tilmelding efterhånden som puljerne fyldes op. 

Tilmelding er gældende når holdgebyret er betalt og i har modtaget deltagerbekræftelse. 

Kampprogram udsendes til deltagerne og uploades på www.hgi-fodbold.dk ca. 14 dage før stævnet. 

På spillepladsen vil der bl.a. være boder med mad og drikke, frisk frugt, kaffe og kage. 

Deltager gebyr pr. hold er følgende: (bedes indbetalt senest 10 dage efter bekræftet tilmelding) 
 3 mands: kr. 350,- 5 mands: kr. 425,- 8 mands: kr. 500,- 
 

   
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 
Havdrup Fodbold 
Michael Ruff-Hansen 
Tlf.: 25 38 34 95  -  email: michael03@hgi-fodbold.dk VI GIVER HÅND, FØR OG EFTER KAMP 
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