
Tilmelding på www.dgi.dk/201606404018

DGI CUP 2016 for U5-U9

Borup IF, søndag 11. september 2016 fra kl. 10-15

Deltag i stævne
på oppustelige
baner



Borup IF byder sammen med DGI

Midtjylland velkommen til stævne.

Kom og oplev:

Intense kampe med stor aktivitet og

masser af boldberøringer

Mindst 4 kampe af 9 minutter

Medalje til alle deltagere, max 6 pr.

hold

Gratis frugt til børnene

Oppustelige baner

Kampene spilles med høj intensitet på

lukkede oppustelige baner, der sikrer en

super stævneoplevelse for spillere såvel

som forældre.

Som udgangspunkt spiller:

U8-U9 4:4 m/målmand på de største

baner og

U5-U7 3:3 u/målmand på de lidt mindre

baner.

I U5, U6 og evt. U7 spiller piger og

drenge sammen i mix rækker.

Kampene ledes af trænere/holdledere

fra de deltagende hold.

Der er ingen resultatformidling - alle er

vindere.

Der vil være gratis frugt til alle spillere

samt kaffe til trænere og tilskuere.

Stævneprogrammet:

Udsendes pr. mail til den holdansvarlige

en uge inden stævnet.

Heri følger yderligere info om regler

samt praktiske informationer.

Forplejning:

For spillere, trænere og forældre vil der

være mulighed for køb af mad og

drikkevarer.

Giv dine spillere en sjov
stævneoplevelse i Borup IF

3- og 4-mands fodbold på lækre oppustelige baner for
U5-U9 drenge og piger (årgang 2012-2008)
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En sportslig dag med fællesskab og

hygge hos Borup IF

Intense kampe med masser af

boldberøringer og atmosfære

Puljer der afvikles inden for ca. 2

timer

Kom og oplev:
3



Praktiske informationer

Tilmelding via: www.dgi.dk/201606404018 senest 4. september 2016 eller så længe

der er plads.

Holdgebyr 250,- kr.

Tidspunkt: Søndag 11. september 2016 i tidsrummet kl. 10.00-15.00

Sted: Låstrup Stadion, Låstrupbakken 10, Låstrup, 8832 Skals

Kontaktoplysninger Borup IF:

Morten Nielsen, morten-eva@email.dk, tlf. 41783523

Kontaktoplysninger DGI Fodbold:

Peter Kristensen - peter.kristensen@dgi.dk - tlf.: 79404357 / 21562181

Nicki Christiansen - nicki.birch.christiansen@dgi.dk - tlf. 79404374 / 51647005

Følg os på facebook - DGI Midtjylland Fodbold


