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Betaling:
Holdgebyret på 300 kr. (3-mands hold) og 450 kr. (8-mands hold) 
bedes indbetalt på Spar Nord bank konto 9226 4582218302. 
Alle hold bedes melde sin ankomst på stævnekontoret inden 
første kamp.

Spilletid:
I 8-mands er spilletiden 20 min. 
Der spilles som udgangspunkt ikke med halvleg og banehalvdel 
fordeles ved lodtrækning. I tilfælde af kraftig blæst (afgøres af 
stævneledelsen om morgenen) spilles dog med banehalvdelsskift 
(uden pause).

I 3-mands er spilletiden fast 10 min uden pause. 
Der er afsat 15 min. til hver kamp, d.v.s. der er 5 min. mellem 
hver kamp til holdskifte.

I tilfælde af lighed i trøjefarve skal førstnævnte hold have over-
trækstrøjer på, hvilket bør ske i god tid inden kamptidspunktet. 
Opvarmningsbolde og overtrækstrøjer bedes medbragt af 
holdene selv.

Omklædning:
Vi vil gerne opfordre de hold, der har mulighed herfor, om at 
klæde om hjemmefra. 
Der forefindes 4 omklædningsrum i klubhusets kælderetage. 
Rum 1 og 2 er til drenge og rum 3 og 4 til piger. Herudover vil 
der være mulighed for omklædning (ikke bad) i klub-lokalerne i 
stueplan.

Spilleregler:
Der spilles efter DBU´s regler. Der spilles således med, at et hold må 
indsætte en ekstra spiller på banen, hvis holdet er bagud med 3 
mål eller mere. Kampene dømmes af lokale dommere fra VFB. 

I 3-mands dømmes kampen af træneren for det i stævnepro-
grammet førstnævnte hold. Der vil under hele stævnet være 
2 repræsentanter fra VFB til stede på de fire 3-mands baner. 
Disse to personer styrer igangsætning og tidstagning.
Der indsamles ikke resultater i 3-mands kampe.

Antal spillere:
Der må være 3 (3-mands) henholdsvis 8 (8-mands) spillere på 
banen. 
Som udgangspunkt må et hold bestå af 5 spillere (3-mands) og 
11 spillere (8-mands). 
Dispensation herfra kan gives ved henvendelse til stævneledelsen.

Regler for placering:
1.  Flest points
2. Indbyrdes kampe
3. Målforskel
4. Flest scorede mål
5. Placering af 1. og 2. pladsen (guld/sølv) afgøres ved 
 staffespark øvrige placeringer ved lodtrækning. 
6. I 3-mands spilles der ikke med placering, 
 alle hold vinder guldmedalje.

Information

Kontakt til VFB:
Jeppe Bülow Sørensen tlf.: 60 49 67 69

Medaljer/præmier:
Medalje og præmieoverrækkelse vil ske løbende efterhånden 
som holdets placering kendes. Over-rækkelsen sker under 
balkonen ved klubhuset. Vi forsøger at gøre overrækkelsen lidt 
festlig (der må gerne klappes kraftigt). Når holdet har spillet sidste 
kamp, bedes holdet trække op til præmieoverrækkelse før evt. 
omklædning. Prognose for præmieoverrækkelse findes på 
resultattavlen, der er placeret ved stævnekontoret.

Parkering:
Der er etableret en stor parkeringsplads lige over for stadion. 
Indkørsel sker 100 meter syd/vest for klubhuset. 
Gangbesværede kan dog parkere ved klubhuset, henvendelse til 
P-personalet.

Stævnekontor:
Stævnekontoret er indrettet i et telt på baneanlægget. 
Kontoret er bemandet under hele stævnet.

Resultater:
Resultater indsamles efter hver kamp og behandles af resultat-
service. Resultater kan få øjeblikke efter ses på din smartphone 
eller på pc´er placeret i teltet med stævnekontoret. Samlet 
placeringsoversigt og foto af guldvinderne kan efter stævnet ses 
på klubbens hjemmeside, www.vfbk.dk Der spilles IKKE med 
resultater i U7.

Samarit tjeneste:
Samarit tjenesten er beliggende på anlægget, 
i teltet sammen med stævnekontoret 
og er bemandet af enten en 
sygeplejeske eller en 
fysioterapeut.

Medaljer og is til alle spillere
Desuden gavekort til: 

til nr. 1 
i årgangene 
U11 og U12
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Niveauopdeling

Der er INGEN niveauopdeling i årgangene U6 – U7. I årgangene U11– U12 er der forsøgt en tilnærmet
niveauopdeling.

Kampprogram, resultater og stillinger

Kampprogrammet kan ses via nedestående link.
Får man på dagen brug for et udprintet kampprogram, kan dette rekvireres på stævnekontoret.

Under stævnet kan resultater og stillinger følges på pc´er i stævneteltet og på
din smartphone.

Link til programmet på din PC:

Kampprogrammet på de enkelte rækker kan ses på www.procup.se/cup/32960.htm



Syv ”skarpe” 
opmærksomhedspunkter

1. Vi spiller med ”løbende ur” dvs. at stævnet ikke kan
blive forsinket. Dit holds effektive spilletid er derfor 
afhængig af, at holdet er klar på det fastsatte 
kamptidspunkt.

2. Mød frem i meget god tid. Der kan være trafikale 
problemer med parkering m.v. Der er plads til alle 
biler ved klubhuset, så kør bare helt frem til klubhuset.
Her vil p-vagter hjælpe dig på plads.

3. Sørg for at dit hold er klar til næste kamp i rigtig god
tid, på den korrekte bane og iført korrekt farve trøjer.

4. Vi spiller selvfølgelig ”Fair Play”

5. Der forefindes salgsboder på stadion, hvor der er 
mulighed for at købe lidt mad og drikke.

6. På 3-mands banerne er det kun de to repræsentanter
fra VFB, der kan igangsætte og afslutte kampene. 

7. Er du glad og tilfreds med stævnet, så sig det gerne til
ALLE - er du utilfreds, så sig det til:
Jeppe Bülow Sørensen tlf.: 60 49 67 69 


