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Middelfart Sparekasse Cup 2017 
Søndag den 21. maj 2017. 

Hedensted Idrætsforening inviterer søndag d. 21. maj til 
fodboldstævne i forbindelse med den årlige festuge i Mosen. 

Stævnet afvikles efter fair play principperne og retningslinjerne i DBU's "holdninger og 
handlinger". Det tilstræbes at vi får jævnbyrdige kampe, hvorfor der er både A, B og C 

rækker i U8, U9, U10 og U11 drenge. 

 
Der spilles i følgende rækker: 

Række Niveau Hold Max. Spillere Spilletid Stævnegebyr 
U6 Mix (2011) - 3:3 5 1x8 350 kr. 
U7 Mix (2010) - 3:3 5 1x8 350 kr. 
U8 Drenge (2009) A + B + C 5:5 7 2x10 450 kr. 
U9 Drenge (2008) A + B + C 5:5 7 2x10 450 kr. 
U10 Piger (2007) - 5:5 7 2x10 450 kr. 
U10 Drenge (2007) A + B + C 8:8 11 2x12 600 kr. 
U11 Drenge (2006) A + B + C 8:8 11 2x12 600 kr. 
U11 Piger (2006) - 8:8 11 2x12 600 kr. 

 

Alle hold garanteres minimum 3 kampe (min. 60 minutters spilletid), dog minimum 4 kampe 
i U6 og U7. Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at slå rækker sammen eller 
helt aflyse en række. Spilletiden kan ændres afhængig af antal tilmeldte hold. Bemærk at 
U10 Drenge spiller 8:8. Vi forbeholder os ret til at lukke for tilmelding/sætte på venteliste til 
en række, når vi nærmer os vores grænse for antal hold til stævnet. 

Alle 8:8 kampe dømmes af eksaminerede dommere.  

Ved for få pigehold, vil holdene blive tilbudt at spille i drengerækken under, hvis pladsen 
tillader det.  

Spilletidspunkt: Alle kampe forsøges afviklet i tidsrummet 8.00 – 18.00. 

Præmier: Præmier:  
U6 – U7:  der vil være pokaler til alle. 
U8 – U9:  der vil være præmier til alle, og store pokaler til finaleholdene. 
U10 – U11:  der vil være store pokaler til finaleholdene. 

Tilmelding/Betaling foregår via www.staevner.dk senest søndag den 28. april 2017 

Spørgsmål rettes til: hif.staevner@gmail.com 
 
 
Med sportslig hilsen 
Hedensted IF 
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