
 

Borup IF holder indefodboldstævne  
2. Juledag for hele familien 

 
Traditionen tro indbyder Borup IF til familie julestævne i Skals hallen den 26/12-19. 

Vi har følgende 3 rækker: Familie-børnerækken, Familie-ungdomsrækken og Familierækken.  

 

Stævnet starter kl. ca. 8.30 og forventes 

færdig hen på eftermiddagen. 

 
Der spilles indledende runder, hvorefter alle hold går videre 

til en A eller B slutrunde. Alt afhængig af antal tilmeldte 

hold.  

Efter den sidste runde vil der være præmie til dem der 

bliver nr. 1 og 2 i både A og B rækken. 

Derudover vil der blive uddelt spurtpræmier. 
 

Tilmelding senest den 15. december 

Tilmelding skal ske på e-mail: info@borupif.dk eller til de 

undertegnede. Betaling skal ske ved tilmelding på MobilePay 

43699 eller konto 9261-2810126607. 

 

For yderlig information kontakt: 

Maria Svenningsen tlf. 60 24 51 34 eller  

Line Bach Møller tlf. 28 90 48 04 

Reglerne for Familie-børnerækken: (Pris pr. hold 250 kr.) 

Et hold må kun bestå af 6 spillere. (Der er i familie) 

Børn må være til og med 12 år, ellers bliver de medregnet som 

voksen. Holdet kan suppleres af maks. 2 voksne.            

(Denne række er absolut kun for sjov.) 
 

Reglerne for Familie-ungdomsrækken: (Pris pr. hold 275 kr.) 

Et hold må kun bestå af 6 spillere. (Der er i familie) 

De unge mennesker må være fra 10 år til og med 16 år, ellers 

bliver de medregnet som voksen. På banen skal der hele tiden 

være et barn under 12 år. 

Holdet kan suppleres af maks. 2 voksne - én dame og én herre. 
 

Reglerne for Familierækken: (Pris pr. hold 300 kr.) 

Et hold må kun bestå af 6 spillere. (Der er i familie) 

På holdene skal der være mindst 1 dame blandt de 6 spillere, 

dog kan damen erstattes af et barn til og med 14 år. Der skal 

være mindst 1 damespiller eller barn på banen hele tiden. 


