
29.-30. juni og 1. juli 2018

2018

Drenge, 5 mands: U 9 og U 10
Drenge, 8 mands: U 11, U 12 og U 13
Drenge, 11 mands: U 13 og U 14

Piger, 5 mands: U 9 og U 10
Piger, 8 mands: U 11, U 12 og U 13
Piger, 11 mands: U 14
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  Velkommen til Sønderjyllands Cup    

 

 
 
Styregruppen for SØNDERJYLLANDS CUP er glade for endnu 
engang at kunne melde alt klar til SØNDERJYLLANDS CUP, den 31. i 
rækken. Der er som sædvanligt flotte personlige præmier til 
SØNDERJYLLANDS CUP ligesom der igen i år vil være medaljer til 
alle finaledeltagere. 
 
Vi byder til årets udgave af SØNDERJYLLANDS CUP velkommen til 
ca. 1.200 spillere og ledere fordelt på 85 hold fra 20 klubber fra hele 
Jylland, Fyn og Sjælland. 
SØNDERJYLLANDS CUP er et stævne udelukkende baseret på 
lokale frivillige hjælpere – lige fra styregruppemedlemmer, over 
madholdet der sørger for morgenmad, frokost og aftensmad under 
hele stævnet til hjælperne i kioskerne 
. 
I tillæg til at byde velkommen til alle årets deltagere vil vi fra 
styregruppens side også gerne rette en stor tak til alle frivillige 
hjælpere der yder en stor indsats for at SØNDERJYLLANDS CUP 
igen i år kan tilbyde et godt stævne. 
  
Mens hele Fodbold-Danmarks opmærksomhed er rettet mod VM i 
Rusland har vi glæden af at byde velkommen til årets stævne. Vi ser 
frem til en god weekend med masser af fodbold og højt humør. 
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  Velkommen til Sønderjyllands Cup    

 

 
 

Vi håber igen i år, at kunne byde velkommen til de 
forhåbentligt mange forældre, der vil gøre brug af vores 
tilbud om forældrecamping. Forældre-campingpladsen 
ligger ved Gråsten Skole. Områdets campingpladser ved 
Flensborg Fjord og i Rinkenæs by kan selvfølgelig også 
benyttes. 

 
Forældrene er med til at skabe den specielle atmosfære 
af hygge, fællesskab og liv omkring banerne som 
engagerede tilskuere, der er prikken over i’et i et hvert 
fodboldstævne. 

 
I Gråsten glæder vi os til de 3 Cup’ dage. Vi ønsker alle 
et godt ophold i Sønderjylland. Vi håber alle får 
oplevelsen af et perfekt fodboldstævne og et godt socialt 
samvær, og at alle viser fair play på og uden for banen. 

 
Graasten Boldklub byder alle hjertelig velkommen til 
Sønderjyllands Cup 2018. 
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  Ledelsen    

 

 

 
Stævneledelsen: 

 

Steffan Matthiesen, koordinator 20424670 
 

Klaus, indkvartering 
 

24658242 
 

Jimmy Thomsen, kasserer 
 

22437343 
 

Steffan Matthiesen, turneringsafvikling 
 

20424670 
 

Michael Jessen, bespisning 
 

22524610 
 
 
 

Turneringsafvikling Årsbjerg 
Telefon nr.: 20424670 Steffan 

 
Stævnekontor: (Gråsten Skole) 
Telefon nr.: 24 65 82 42 Klaus 

 
Praktisk hjælp: Michael 
Telefon nr.: 22 52 46 10 

 
Lederaften: Torben 
Telefon nr.: 40197114 

 
Ovennævnte personer vil være let genkendelige under stævnet, idet 
alle vil være klædt i mørkeblå T-shirts med tydeligt orange 
Sønderjyllands Cup logo. 

 
I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, vi kan 
hjælpe jer med - vi er der for det samme. 

 
Sønderjyllands Cup’s medhjælpere vil alle være iført en sort 
T-shirt med logo for Sønderjyllands Cup. 

 
Nattevagterne vil også bære sort T-shirt. 
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  Program    

 

 

Gråsten Skole – Årsbjerg 
Lørdag og søndag morgen starter busserne fra skolen kl. 07:45 og 
kører indtil kl. 10:00 i fast pendulfart mellem Gråsten Skole og 
Årsbjerg. 
Resten af dagen kører busserne hvert 20. minut til og fra de nævnte 
2 destinationer. 

 
Om fredagen starter busserne fra skolen kl. 17:30 og kører resten af 
dagen efter behov. 

 

Fredag: Ankomst / Indkvartering 
Turneringen begynder 
Aftensmad i Ahlmansparken  
Ro på indkvarteringsstederne 

kl.15:00  
kl. 18:35 
kl. 18:00-20:30 
kl. 24:00 

 

Lørdag: 
 

Morgenmad i Ahlmannsparken 
Turneringen fortsætter  
Frokost kun på Årsbjerg 
Aftensmad i Ahlmannsparken 
Ungdomsdiskotek 
Lederaften 
Ro på indkvarteringsstederne 

 

kl. 06:30-09:00 
kl. 08:45 
kl.11:30-14:00 
kl. 18:00-20:30 
kl. 20:30-23:00 
kl. 21:00- 23:00 
kl. 24:00 

 

Søndag: 
 

Morgenmad i Ahlm.parken 
Turneringen fortsætter 
Frokost kun på Årsbjerg 

kl. 06:30-09:00 
kl. 08:45 
kl. 11:30-14:00 

 

Præmieoverrækkelse sker for hver enkelt række, når 
den sidste kamp i rækken er spillet. 

 
 
 
  BuBsukøsrksøelrsel   

 
Gråsten Skole – Årsbjerg 
Lørdag og søndag morgen starter busserne fra skolen kl. 07:45 og 
kører indtil kl. 10:00 i fast pendulfart mellem Gråsten Skole og 
Årsbjerg. 
Resten af dagen kører busserne hvert 20. minut til og fra de nævnte 
2 destinationer. 

 
Om fredagen starter busserne fra skolen kl. 17:30 og kører resten af 
dagen efter behov. 

 
 
 
 
 

Buskørsel 
 

Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs. 
Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort. 
Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B. 

 

Program 
 
Fredag: Ankomst / Indkvartering        kl. 15:00 
 Turneringen begynder         kl. 18:35 
 Aftensmad på Gråsten skole        kl. 18:00 - kl. 20:30 
 Ro på indkvarteringsstederne       kl. 24:00 
 
Lørdag: Morgenmad på skolen        kl. 06:30 - kl. 09:00 
 Turneringen fortsætter        kl. 08:45 
                       Frokost kun på Årsbjerg                kl.11:30 - kl. 14:00 
 Aftensmad på Gråsten skole        kl. 18:00 - kl. 20:30 
 Ungdomsdiskotek        kl. 21:00 - kl. 23:30 
 Lederaften         kl. 21:00 - kl. 23:00 
 Ro på indkvarteringsstederne       kl. 24:00 
  
Søndag: Morgenmad på skolen        kl. 06:30 - kl. 09:00 
 Turneringen fortsætter        kl. 08:45 
 Frokost kun på Årsbjerg        kl. 11:30 - kl. 14:00 
  

Præmieoverrækkelse sker for hver enkelt række, når 
den sidste kamp i rækken er spillet. 
 
 

 

Buskørsel 
 
Gråsten Skole – Årsbjerg  
Lørdag og søndag morgen starter busserne fra skolen kl. 07:45 og 
kører indtil kl. 10:00 i fast pendulfart mellem Gråsten Skole og 
Årsbjerg. 
Resten af dagen kører busserne hvert 20. minut til og fra de nævnte 
2 destinationer. 
 
Om fredagen starter busserne fra skolen kl. 17:30 og kører resten af 
dagen efter behov. 
 
 
 
 

Buskørsel 
 
Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs. 
Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort.
Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B.  
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  Buskørsel    

 

 
 

Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs. 
Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort. 
Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B. 

 
 
 
 

  Lederaften   
 

 
Lørdag den 30. juni 2018 kl. 20:00 

indbydes samtlige* ledere til lederaften i cafeteriaet 
i Ahlmannsparken 

 
Vi plejer at have nogle rigtig hyggelige lederaftener. Igen i år vil der 
blive serveret vildsvin med kartofler og salat. Så kære ledere spis 
meget lidt eller intet til aftensmaden. 

Vi håber der kommer rigtigt mange ledere. 

Program for aftenen: 
kl. 20:00 Velkomst ved stævneledelsen. 

 
 

Ca. kl. 20:15 Spisning, hvor der også serveres øl/vand og vin 
 
 

Kl. 23:00 Afslutning 
 

Sønderjyllands Cup vil servere øl/vand og vin under hele 
lederaftenen. 

 
*Indbydelsen gælder kun de ledere der er tilmeldt som ledere, 
og er påført de enkelte holds holdkort. 

 
Husk tilmelding sker via holdkortene for de enkelte hold. 
Holdkortene afleveres til Stævnekontoret straks ved ankomsten. 

 
Armbåndene er adgangsbillet til lederaftenen. 

 

Program 
 
Fredag: Ankomst / Indkvartering        kl. 15:00 
 Turneringen begynder         kl. 18:35 
 Aftensmad på Gråsten skole        kl. 18:00 - kl. 20:30 
 Ro på indkvarteringsstederne       kl. 24:00 
 
Lørdag: Morgenmad på skolen        kl. 06:30 - kl. 09:00 
 Turneringen fortsætter        kl. 08:45 
                       Frokost kun på Årsbjerg                kl.11:30 - kl. 14:00 
 Aftensmad på Gråsten skole        kl. 18:00 - kl. 20:30 
 Ungdomsdiskotek        kl. 21:00 - kl. 23:30 
 Lederaften         kl. 21:00 - kl. 23:00 
 Ro på indkvarteringsstederne       kl. 24:00 
  
Søndag: Morgenmad på skolen        kl. 06:30 - kl. 09:00 
 Turneringen fortsætter        kl. 08:45 
 Frokost kun på Årsbjerg        kl. 11:30 - kl. 14:00 
  

Præmieoverrækkelse sker for hver enkelt række, når 
den sidste kamp i rækken er spillet. 
 
 

 

Buskørsel 
 
Gråsten Skole – Årsbjerg  
Lørdag og søndag morgen starter busserne fra skolen kl. 07:45 og 
kører indtil kl. 10:00 i fast pendulfart mellem Gråsten Skole og 
Årsbjerg. 
Resten af dagen kører busserne hvert 20. minut til og fra de nævnte 
2 destinationer. 
 
Om fredagen starter busserne fra skolen kl. 17:30 og kører resten af 
dagen efter behov. 
 
 
 
 

Buskørsel 
 
Busstoppestedet ved skolen/Ahlmannsparken/Stadion er på Johs. 
Kochsvej ud for skolen - markering nr. 4 på begge oversigtskort.
Busstoppestedet på Årsbjerg - markering nr. 15 på oversigtskort B.  
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  Ungdomsdiskotek    

 

 
Lørdag den 30. juni 2018 kl. 20:30-23:00 er 

der diskotek for alle deltagere 
i ungdomsklubben (Stævnekontoret på skolen) 

 
 
 
 

- der er altid drøn på. 
 

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket. 
 
 
  Stævnekontor / Informationskontor   

 
 

Stævnekontoret på Gråsten Skole er åbent: fredag kl. 15:00-24:00 
(markering nr. 2 på oversigtskort A) lørdag kl. 06:30-19:30 

 
Telefon nr.: 24 65 82 42 søndag kl. 07:00-18:00 

 
På sstævnekontoret på Gråsten Skole kan der købes ekstra 
spisebilletter. PSrtæisevrn:eMkonrgtoernemt vaidl v3æ0 rker.dFerlotakgoesrtn4e0bkerh. jaæftlepneslimgeadm4e0d kr. 
Vsteodrtkoøgbsamf åsta.mtlige 6 måltider er prisen 200 kr. 
Stævnekontoret vil være deltagerne behjælpelige med stort og småt. 
Når stævnekontoret og lederrummet på Gråsten Skole lukker fredag 
Nogårløsrtdæavgnaefkteontvoirledteorgvlæedr ernruamttemveatgpteår Gogråbsrtaen Sokposlyenlutikl kneær sfrtedag og 
lmørodraggenafktle. n07v:i0l d0e. r være nattevagter og brandopsyn til næste morgen 
kl. 07:00. 
Sønderjyllands Cups nattevagter på skolen og i Ahlmannsparken vil 
Shaøvnede“brjaysllea”ndpså CSutæpsvnneakttoenvtaogretet,r mpåarskkeorilnegn norg. i2Aphålmoavnenrssipgatsrkernt A. 
vHilvihsadve “obpaseå”rppåroSbtlæemvneer ki olønbtoerteat,f mnaatrtkeenriknognntar.kt2erpåI bolovet rsigtskort 
Ana. tHtevvisagdteerrnoep/sbtråarnpdrvoabgletemrneer .i løbet af natten kontakter I blot 
nattevagterne/brandvagterne. 
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  Ungdomsdiskotek    

 

 
Lørdag den 30. juni 2018 kl. 20:30-23:00 er 

der diskotek for alle deltagere 
i ungdomsklubben (Stævnekontoret på skolen) 

 
 
 
 

- der er altid drøn på. 
 

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket. 
 
 
  Stævnekontor / Informationskontor   

 
 

Stævnekontoret på Gråsten Skole er åbent: fredag kl. 15:00-24:00 
(markering nr. 2 på oversigtskort A) lørdag kl. 06:30-19:30 

 
Telefon nr.: 24 65 82 42 søndag kl. 07:00-18:00 

 
På sstævnekontoret på Gråsten Skole kan der købes ekstra 
spisebilletter. PSrtæisevrn:eMkonrgtoernemt vaidl v3æ0 rker.dFerlotakgoesrtn4e0bkerh. jaæftlepneslimgeadm4e0d kr. 
Vsteodrtkoøgbsamf åsta.mtlige 6 måltider er prisen 200 kr. 
Stævnekontoret vil være deltagerne behjælpelige med stort og småt. 
Når stævnekontoret og lederrummet på Gråsten Skole lukker fredag 
Nogårløsrtdæavgnaefkteontvoirledteorgvlæedr ernruamttemveatgpteår Gogråbsrtaen Sokposlyenlutikl kneær sfrtedag og 
lmørodraggenafktle. n07v:i0l d0e. r være nattevagter og brandopsyn til næste morgen 
kl. 07:00. 
Sønderjyllands Cups nattevagter på skolen og i Ahlmannsparken vil 
Shaøvnede“brjaysllea”ndpså CSutæpsvnneakttoenvtaogretet,r mpåarskkeorilnegn norg. i2Aphålmoavnenrssipgatsrkernt A. 
vHilvihsadve “obpaseå”rppåroSbtlæemvneer ki olønbtoerteat,f mnaatrtkeenriknognntar.kt2erpåI bolovet rsigtskort 
Ana. tHtevvisagdteerrnoep/sbtråarnpdrvoabgletemrneer .i løbet af natten kontakter I blot 
nattevagterne/brandvagterne. 

På stævnekontoret på Gråsten Skole kan der købes ekstra 
spisebilletter. Priser: Morgenmad 30 kr. Frokost 40 kr. aftensmad 40 kr. 
Ved køb af samtlige 6 måltider er prisen 200 kr.
Stævnekontoret vil være deltagerne behjælpelige med stort og småt.

Når stævnekontoret og lederrummet på Gråsten Skole lukker fredag og 
lørdag aften vil der være nattevagter og brandopsyn til næste morgen 
kl. 07:00.

Sønderjyllands Cups nattevagter på skolen og i Ahlmannsparken 
vil have “base” på Stævnekontoret, markering nr. 2 på oversigtskort 
A. Hvis der opstår problemer i løbet af natten kontakter I blot 
nattevagterne/brandvagterne. 
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  Ungdomsdiskotek    

 

 
Lørdag den 30. juni 2018 kl. 20:30-23:00 er 

der diskotek for alle deltagere 
i ungdomsklubben (Stævnekontoret på skolen) 

 
 
 
 

- der er altid drøn på. 
 

- Armbåndene er adgangsbillet til Diskoteket. 
 
 
  Stævnekontor / Informationskontor   

 
 

Stævnekontoret på Gråsten Skole er åbent: fredag kl. 15:00-24:00 
(markering nr. 2 på oversigtskort A) lørdag kl. 06:30-19:30 

 
Telefon nr.: 24 65 82 42 søndag kl. 07:00-18:00 

 
På sstævnekontoret på Gråsten Skole kan der købes ekstra 
spisebilletter. PSrtæisevrn:eMkonrgtoernemt vaidl v3æ0 rker.dFerlotakgoesrtn4e0bkerh. jaæftlepneslimgeadm4e0d kr. 
Vsteodrtkoøgbsamf åsta.mtlige 6 måltider er prisen 200 kr. 
Stævnekontoret vil være deltagerne behjælpelige med stort og småt. 
Når stævnekontoret og lederrummet på Gråsten Skole lukker fredag 
Nogårløsrtdæavgnaefkteontvoirledteorgvlæedr ernruamttemveatgpteår Gogråbsrtaen Sokposlyenlutikl kneær sfrtedag og 
lmørodraggenafktle. n07v:i0l d0e. r være nattevagter og brandopsyn til næste morgen 
kl. 07:00. 
Sønderjyllands Cups nattevagter på skolen og i Ahlmannsparken vil 
Shaøvnede“brjaysllea”ndpså CSutæpsvnneakttoenvtaogretet,r mpåarskkeorilnegn norg. i2Aphålmoavnenrssipgatsrkernt A. 
vHilvihsadve “obpaseå”rppåroSbtlæemvneer ki olønbtoerteat,f mnaatrtkeenriknognntar.kt2erpåI bolovet rsigtskort 
Ana. tHtevvisagdteerrnoep/sbtråarnpdrvoabgletemrneer .i løbet af natten kontakter I blot 
nattevagterne/brandvagterne. 
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Oplysninger

Camping

  Camping    

 

 
Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups 
Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering nr. 
5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på Johs. 
Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes indkvarteringssteder. 

 
Gebyret er kr. 330,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive strøm 
(begrænset - medbring gerne omformer fra blåt campingstik til 
almindeligt 2 eller 3 bens stik. Ikke alle vil kunne få eget stik, så det 
klares ved at man låner tilkobling af hinanden) og varmt vand ved 
badefaciliteterne. Gebyret betales gennem klubberne inden ankomsten. 

 
En forudsætning for at vi kan tilbyde forældrecamping er følgende 
regler og forordninger overholdes. 
Hvert beboelsesområde må max. være på 500 kvadratmeter, der må 
ikke forefindes telte og campingvogne i samme område, ej heller må 
der forefindes biler i beboelsesområderne. Parkeringsområderne skal 
benyttes. 
I campingvogn området skal der være 3 meters afstand rundt om hver 
enhed, fortelte er tilladt, men der gælder de samme afstandskrav på 3 
meter. I teltområderne er der ingen afstandskrav. 

 
Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan benyttes. 

Der er toiletvogne på pladsen. 

Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte 
Bo Hansen e-mail aarsbjerg12@gmail.com 

 
 

  Oplysninger   
 

Ankomst: Ved ankomsten til Gråsten henvender de 
overnattende deltagere sig straks til 
Stævnekontoret på Gråsten Skole, Degnevænget 2, 6300 
Gråsten - markering nr. 
2 på oversigtskortene. Der udleveres en 
velkomstpakke til hvert hold, der indeholder blandt 
andet spisebilletter og T-shirts. Holdene vises til 
deres indkvarteringssteder. 
Skulle der være sket ændringer i programmet 
udleveres også et nyt program. 

 

Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 300 pr. 
hold. Depositum vil b1liv0e tilbagebetalt ved afmelding 
på Stævnekontoret i forbindelse med afrejse, hvis de 
benyttede indkvarteringssteder afleveres i samme 

Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups 
Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering nr. 
5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på Johs. 
Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes indkvarteringssteder.

Gebyret er kr. 330,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive strøm 
(begrænset - medbring gerne omformer fra blåt campingstik til almindeligt 
2 eller 3 bens stik. Ikke alle vil kunne få eget stik, så det klares ved at 
man låner tilkobling af hinanden) og varmt vand ved badefaciliteterne. 
Gebyret betales gennem klubberne inden ankomsten.

En forudsætning for at vi kan tilbyde forældrecamping er følgende regler 
og forordninger overholdes.

Hvert beboelsesområde må max. være på 500 kvadratmeter, der må 
ikke forefindes telte og campingvogne i samme område, ej heller må 
der forefindes biler i beboelsesområderne. Parkeringsområderne skal 
benyttes.

I campingvogn området skal der være 3 meters afstand rundt om hver 
enhed, fortelte er tilladt, men der gælder de samme afstandskrav på 3 
meter. I teltområderne er der ingen afstandskrav.

Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan benyttes. 
Der er toiletvogne på pladsen.

Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte
Bo Hansen e-mail aarsbjerg12@gmail.com
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Oplysninger

 
  
 Privatbiler kan parkeres ved Ahlmannsparken. 

Busser bedes parkeret ved Ahlmannsparken - 
markering nr. 3 på oversigtskort B. 

  
 Det er ikke tilladt at parkere i skolegården! 
  
 
Indkvartering: Indkvartering sker på Gråsten Skole 

  og Ahlmannsparken. 
  
 Deltagerne skal medbringe sovepose og 

luftmadras/liggeunderlag. 
 
Ordensregler: Vi forventer, at I behandler indkvarterings- 

  stederne, omklædningsrummene og 
fællesfaciliteterne, som var det jeres egne. Det 
betyder blandt andet, at I ikke færdes i de nævnte 
lokaler i fodboldstøvler. 
Lokalet afleveres ryddet og fejet. 
 
Spillerne må ikke nyde øl og spiritus under 
stævnet. Rygning på indkvarteringsstederne på 
skolen og i Ahlmannsparken er strengt forbudt 
for alle. 
 
Lederne henvises til lederrummet - markering nr. 7 
på oversigtskort A, hvis de ønsker at nyde en kop 
kaffe, sodavand eller en øl. I Lederrummet er der 
gratis kaffe til lederne i alle 3 dage. 
 

 
Transport: Transport til og fra banerne på Idrætsanlægget 

Årsbjerg, se venligst under punktet Buskørsel på 
side 7. 

 
 
Førstehjælp: Beredskabsstyrelsen er til stede under hele stævnet. 
 Husk det gule sygesikringsbevis. 
 
 
Bespisning: Morgenmad får I i Boble-/badmintonhallen.  

Aftensmad får alle i Boble-/badmintonhallen -
markering nr. 9 på oversigtskort A. 

 

Camping 
 
Forældre og pårørende tilbydes at benytte Sønderjyllands Cups 
Campingplads, der er placeret på byens Ringriderplads -markering 
nr. 5 på oversigtskort B (markering nr. 10 på oversigtskort A) - på 
Johs. Kochsvej. Campingpladsen ligger tæt på børnenes 
indkvarteringssteder. 
 
Gebyret er kr. 300,00 pr. enhed for ophold i alle 3 dage inklusive 
strøm (begrænset) og varmt vand ved badefaciliteterne. Gebyret 
betales gennem klubberne inden ankomsten. 
 
Badefaciliteterne etc. ved børnenes indkvarteringssteder kan
benyttes.
 
Der er toiletvogne på pladsen. 
 
Yderligere information og reservering af plads sker ved at kontakte  
 
Bo Hansen e-mail aarsbjerg12@gmail.com 
 
 Reservering bedes venligst ske inden den 15. juni 2016
 
 
 

Oplysninger 
 
Ankomst: Ved ankomsten til Gråsten henvender de 

overnattende deltagere sig straks til 
Stævnekontoret på Gråsten Skole - markering nr. 
2 på oversigtskortene. Der udleveres en 
velkomstpakke til hvert hold, der indeholder blandt 
andet spisebilletter og T-shirts. Holdene vises til 
deres indkvarteringssteder. 

 Skulle der være sket ændringer i programmet 
udleveres også et nyt program. 

 
 Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 300 pr. 

hold. Depositum vil blive tilbagebetalt ved afmelding 
på Stævnekontoret i forbindelse med afrejse, hvis de 
benyttede indkvarteringssteder afleveres i samme 
stand, som de blev modtaget. 

Klubben vil kunne stille en klubgaranti, hvorved 
eventuel opkrævning tilsendes klubben.
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Oplysninger

Støt sporten - Det gør vi!

Førstehjælp:  Der er lægefagligt personale til stede på Årsbjerg
   under hele stævnet.
    Husk det gule sygesikringsbevis.

Bespisning:  Morgenmad og aftensmad serveres i
    Ahlmannsparken.- markering nr. 3 på oversigtskort A.

   Lørdag og søndag serveres frokost for alle i
   spiseteltet på Årsbjerg.

   Vedr. spisetiderne se venligst under Program
   side 7. Speciel kost (diabetikere, særlige
   forbehold m.v.) kan klares ved at kontakte
   Michael Jessen på telefon 22 52 46 10.

Omklædning:  Omklædning bedes ske i omklædningsrummene
   på Gråsten Skole og i Ahlmannsparken.

   Der er ligeledes 6 omklædningsrum i klubhuset
   på Årsbjerg Idrætsanlæg.

Underholdning:  Deltagerne må gerne benytte faciliteterne på
   skolen og i Ahlmannsparken. Ønskes der
   udleveret bolde henvender I jer blot på
   stævnekontoret.

Husk diskoteket lørdag kl. 20:30-23:00 i Ungdomsklubben.
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Oplysninger

Fair PlayFair Play 
 
Vis fair play på og uden for banen - Vis tolerance for andres fejl. 
Dette vil give en bedre atmosfære - til glæde for os alle. 
 
Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere 
formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje. 
 
Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden 
for banen af spillere, trænere og forældre. 
 

 
Turneringsregler 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15 

min., med kun 1 minuts pause i halvegen
                         (for at overholde tidsplanen) 
 
Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer 

 
Turneringsform: Sønderjyllands Cup spilles i en indledende runde 

og en slutspilsrunde. Alle hold går videre til slut-
spillene. De 2 bedste hold i hver pulje deltager i A-
slutspillet og de øvrige hold deltager i B-slutspillet. 
Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et  

 hold udgår efter en tabt kamp.  
 Alle hold garanteres mindst 4 kampe under stævnet.
                         Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre
                         til slutspillet. 
 
Regler: Der spilles efter DBU Jyllands regler, dog med 

følgende ændringer: 
  

Gult kort giver 5 minutters udvisning. Rødt kort  
giver udvisning resten af kampen. 
 
5- og 8- mands rækkerne – ekstra spiller 
 
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så 
længe et hold er bagud med tre mål eller mere. 
 
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må 
der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende 
skal tages ud ved reducering. 
 
Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 

Kongevej 86, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 01 70

Udendørs bad:  Deltagerne kan gratis bade i Alnor Strandpark - Alnor
   markering nr. 14, oversigtskort B.
   Sønderjyllands Cup fører ikke opsyn i Alnor   
   Strandpark.

Resultatformidling: Under hele stævnet kan resultater og stillinger
   følges på http://www.stævneportalen-backup.dk/filer
   index.asp?side=dyn_side&side_id=1
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1  Hovedingang
2  Stævnekontor /lederrum - gratis kaffe til lederne
3  Kælder
4  Busstoppested - til Årsbjerg
5  Omklædningsrum, bad og toiletter, piger
6  Toiletter
7  Kiosk 
8  Omklædningsrum, bad og toiletter, drenge - lederaften
9  Boblehallen - spisesal - lederaften - diskotek
10 Forældrecamping
11 Grønt område / legeplads
12 Beachvolly / minifodbold
13 Stadion
14 Ahlmannsparkens hal - overnatning 
15 Omklædningsrum, bad og toiletter
16 Indkvartering i Ahlmannsparken

16

17

1415

Oversigtskort A
Ahlmannsparken

Skole
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Oversigtskort A

15
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1 Gråsten Skole / Stadion
2 Boblehallen
3 Ahlmannsparken
4 Busstoppested
 Skolen/Ahlmannsparken/Stadion
5 Forældre-camping
6 Stadion
7 Stella Pizzeria
8 Perronen - grill- og pølsevogn
9 Shell - døgnkiosk, morgenbrød etc.
10   Fakta – supermarked
11 Superbrugsen - supermarked
12   Busstoppested - Alnor
13   Alnor Strandpark
14   Busstoppested - Årsbjerg Idrætsanlæg
15   Årsbjerg Idrætsanlæg, Buskmosevej 2, Gråsten – bane 1-13
16   Förde Schule
17   Lærkelunden Camping

1
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Gråsten

Oversigtskort B

16

Rinkenæs
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  Turneringsregler    

 

 
Gult kort giver 5 minutters udvisning. Rødt kort 
giver udvisning resten af kampen. 

 
5- og 8  mands rækkerne – ekstra spiller 

 
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så 
længe et hold er bagud med tre mål eller mere. 

 
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må 
der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende 
skal tages ud ved reducering. 

 
Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 

Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et 
hold udgår efter en tabt kamp. 
Alle hold garanteres mindst 4 kampe under stævnet. 
Hold der ikke deltager  alle kampe, går ikke videre 
til slutspillet. 

 
Der spilles efter DBU Jy ands regler, dog med 

følgende ændringer: 

 
 

Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-9 og U-10 dog 2 x 15 
min., med kun 1 minuts pause i halvegen 
(for at overholde tidsplanen) 

 
Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer 

 
Turneringsform: Sønderjyllands Cup spilles i en indledende runde 

og en slutspilsrunde. De øverst placerede hold i hver 
pulje deltager i A- slutspillet. Under forudsætning af 
mindst 8 deltagede hold i rækken deltager de nederst 
placerede hold i B-slutspillet. Begge slutspil afvikles 
efter cupsystemet, hvor et hold udgår efter en tabt 
kamp. Alle hold garanteres mindst 
4 kampe under stævnet. Hold der ikke deltager i alle 
kampe, går ikke viderei til slutspillet. 

 
 

Regler: ll 
 

Regler: Der spilles efter DBU Jyllands regler, dog med 
følgende ændringer: 

 
DGeurltekrofrrti guidvsekrif5tnminignu(tvterssutodpvisi nspinilgle. tR).ødt kort 
giver udvisning resten af kampen. 
Er et - 

hold 
bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 

(5G- æogld8e-r mogasnådis1r1æmkaknedrns eræ–kekkesrntrea).spiller 
 

DGeutltekrotriltlagdivteart5sæmtinteuéttnereskusdtrvaissnpinillge.rRpøådbtaknoertn, så 
lgæivnegreudevt ihsonlidngerebsatgeundamf keadmtpreenm. ål eller mere. 

 
F5-orohgv8e-r mtreanmdåsl eræksktrkaerent eho–lde kotmramsepr ibllaegrud, må 
der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende 
sDkeatletar gtiellasdutdatvesæd rtteedéunceerkinsgtr.a spiller på banen, så 
længe et hold er bagud med tre mål eller mere. 
Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må 
der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende 
skal tages ud ved reducering. 

 
Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 
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Turneringsregler

Der er fri udskiftning (ved stop i spillet).

Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af.
(Gælder også i 11 mands rækkerne).

Fair Play 
 
Vis fair play på og uden for banen - Vis tolerance for andres fejl. 
Dette vil give en bedre atmosfære - til glæde for os alle. 
 
Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere 
formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje. 
 
Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden 
for banen af spillere, trænere og forældre. 
 

 
Turneringsregler 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15 

min., med kun 1 minuts pause i halvegen
                         (for at overholde tidsplanen) 
 
Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer 

 
Turneringsform: Sønderjyllands Cup spilles i en indledende runde 

og en slutspilsrunde. Alle hold går videre til slut-
spillene. De 2 bedste hold i hver pulje deltager i A-
slutspillet og de øvrige hold deltager i B-slutspillet. 
Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et  

 hold udgår efter en tabt kamp.  
 Alle hold garanteres mindst 4 kampe under stævnet.
                         Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre
                         til slutspillet. 
 
Regler: Der spilles efter DBU Jyllands regler, dog med 

følgende ændringer: 
  

Gult kort giver 5 minutters udvisning. Rødt kort  
giver udvisning resten af kampen. 
 
5- og 8- mands rækkerne – ekstra spiller 
 
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så 
længe et hold er bagud med tre mål eller mere. 
 
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må 
der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende 
skal tages ud ved reducering. 
 
Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 

Fair Play 
 
Vis fair play på og uden for banen - Vis tolerance for andres fejl. 
Dette vil give en bedre atmosfære - til glæde for os alle. 
 
Selv dommerne laver fejl, men det gør I spillere og trænere 
formentlig også, og I gør det sikkert heller ikke med vilje. 
 
Fairplay er for os - kort fortalt - en positiv opførsel på og uden 
for banen af spillere, trænere og forældre. 
 

 
Turneringsregler 
 
Spilletid: 2 x 20 minutter i alle kampe, U-10 og U-11 dog 2 x 15 

min., med kun 1 minuts pause i halvegen
                         (for at overholde tidsplanen) 
 
Trøjeskift: Sidstnævnte hold skifter trøjer 

 
Turneringsform: Sønderjyllands Cup spilles i en indledende runde 

og en slutspilsrunde. Alle hold går videre til slut-
spillene. De 2 bedste hold i hver pulje deltager i A-
slutspillet og de øvrige hold deltager i B-slutspillet. 
Begge slutspil afvikles efter cupsystemet, hvor et  

 hold udgår efter en tabt kamp.  
 Alle hold garanteres mindst 4 kampe under stævnet.
                         Hold der ikke deltager i alle kampe, går ikke videre
                         til slutspillet. 
 
Regler: Der spilles efter DBU Jyllands regler, dog med 

følgende ændringer: 
  

Gult kort giver 5 minutters udvisning. Rødt kort  
giver udvisning resten af kampen. 
 
5- og 8- mands rækkerne – ekstra spiller 
 
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så 
længe et hold er bagud med tre mål eller mere. 
 
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må 
der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende 
skal tages ud ved reducering. 
 
Er et hold bagud med 10 mål fløjtes kampen af. 
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Turneringsregler
 Der benyttes kun dommere fra Fodbold- 
dommerklubber. 
 
Følgende regler er gældende hvis to eller flere 
hold står lige efter puljekampene: 
 
1.  Indbyrdes kampe (pointberegnet) 
2.  Målforskellen (for samtlige kampe) 
3.  Flest scorede mål (for samtlige kampe) 
4.  Straffesparkskonkurrence 
 
Hvis to hold spiller uafgjort i slutspillet, afgøres 
kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at 
begge hold skyder hver 5 straffespark, også i 
finalekampene. Alle spillere der har deltaget i  
kampen, kan deltage i straffesparkskonkurrencen.
Der må gerne skiftes målmand under straffesparks-
konkurrencen, ligesom målmanden også gerne må sparke.
 
På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de 
specielle ”Shoot Out mål” på bane 11

  
 
Antal spillere: Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må 

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp.
(Bemærk der er max. antal præmier pr. hold)
 

Alder: Drenge U 14 født år 2003   Piger U 14 født år 2003 
                         Drenge U 13 født år 2004   Piger U 13 født år 2004    
                         Drenge U 12 født år 2005   Piger U 12 født år 2005 
 Drenge U 11 født år 2006   Piger U 11 født år 2006 
 Drenge U 10 født år 2007   Piger U 10 født år 2007 
 Drenge U 9 født år 2008     Piger U 9 født år 2008 
    
Dispensation:  En spiller må kun deltage på et hold i hele turneringen. Såfremt
                          en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp.
                                                                          
                          Aldersdispensation i den "hjemlige" turnering er også gældende
                          under stævnet, dette skal kunne dokumenteres.
 
 Holdkort:         Holdkort for hvert enkelt hold skal ved ankomsten 

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke 
overnattende hold afleveres holdkort til 
turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter 
før den første kamp i turneringen. 

 Der benyttes kun dommere fra Fodbold- 
dommerklubber. 
 
Følgende regler er gældende hvis to eller flere 
hold står lige efter puljekampene: 
 
1.  Indbyrdes kampe (pointberegnet) 
2.  Målforskellen (for samtlige kampe) 
3.  Flest scorede mål (for samtlige kampe) 
4.  Straffesparkskonkurrence 
 
Hvis to hold spiller uafgjort i slutspillet, afgøres 
kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at 
begge hold skyder hver 5 straffespark, også i 
finalekampene. Alle spillere der har deltaget i  
kampen, kan deltage i straffesparkskonkurrencen.
Der må gerne skiftes målmand under straffesparks-
konkurrencen, ligesom målmanden også gerne må sparke.
 
På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de 
specielle ”Shoot Out mål” på bane 11

  
 
Antal spillere: Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må 

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp.
(Bemærk der er max. antal præmier pr. hold)
 

Alder: Drenge U 14 født år 2003   Piger U 14 født år 2003 
                         Drenge U 13 født år 2004   Piger U 13 født år 2004    
                         Drenge U 12 født år 2005   Piger U 12 født år 2005 
 Drenge U 11 født år 2006   Piger U 11 født år 2006 
 Drenge U 10 født år 2007   Piger U 10 født år 2007 
 Drenge U 9 født år 2008     Piger U 9 født år 2008 
    
Dispensation:  En spiller må kun deltage på et hold i hele turneringen. Såfremt
                          en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp.
                                                                          
                          Aldersdispensation i den "hjemlige" turnering er også gældende
                          under stævnet, dette skal kunne dokumenteres.
 
 Holdkort:         Holdkort for hvert enkelt hold skal ved ankomsten 

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke 
overnattende hold afleveres holdkort til 
turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter 
før den første kamp i turneringen. 

UEFA benytter (EM 2012) følgende regler ved pointlighed.
1. - Højeste antal point udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold.
2. - Bedste måldifference udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold.
3. - Flest scorede mål udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold.
4. - Bedste måldifference udfra alle kampe spillet i gruppen.
5. - Flest scorede mål udfra alle kampe spillet i gruppen.
6. - Lodtrækning.
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  Turneringsregler    

 

begge hold skyder hver 5 straffespark, også i 
finalekampene. Alle spillere der har deltaget i 
kampen, kan deltage i straffesparkskonkurrencen. 
Der må gerne skiftes målmand under straffesparks- 
konkurrencen, ligesom målmanden også gerne må sparke. 

 
På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de 
specielle ”Shoot Out mål” på bane 11 

 
 

Antal spillere: 

Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må 

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp 
(Bemærk der er max. antal præmier pr. hold) 

 
Alder: Drenge U 14 født år 2003   Piger U 14 født år 2003 

Drenge U 13  ød  år 2004   P ger U 13 født år 2004 
Drenge U 12 født år 2005   Piger U 12 født år 2005 
Drenge U 11 født år 2006   Piger U 11 født år 2006 
Drenge U 10 født år 2007   Piger U 10 født år 2007 
Drenge U 9 født år 2008 Piger U 9 født år 2008 

 
Dispensation:  En spiller må kun deltage på et hold  hele turneringen. Såfremt 

en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp 
 

Aldersdispensation  den "hjemlige" turnering er også gældende 
under stævnet, dette skal kunne dokumenteres. 

 
Holdkort:  Holdkort for hvert enkelt hold skal ved ankomsten 

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke 
overnattende hold afleveres holdkort til 
turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter 
før den første kamp i turneringen. 

1.  Indbyrdes kampe (pointberegnet) 
2.  Målforskellen (for samtlige kampe) 
3.  Flest scorede mål (for samtlige kampe) 
4.  Straffesparkskonkurrence 

På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de 

specielle ”Shoot Out mål” på bane 11

 

født 

Der benyttes kun dommere fra Fodbold- 
dommerklubber. 

 
Følgende regler er gældende hvis to eller flere 
hold står lige efter puljekampene: 

 
UEFA benytter (EM 2012) følgende regler ved pointlighed. 
1. - Højeste antal point udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold. 
2. - Bedste måldifference udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold. 
3. - Flest scorede mål udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold. 
4. - Bedste måldifference udfra alle kampe spillet i gruppen. 
5. - Flest scorede mål udfra alle kampe spillet i gruppen. 
6H. v- iLsodttoræhknoinldg. spiller uafgjort i slutspillet, afgøres 
kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at 
Hvis to hold spiller uafgjort i slutspillet, afgøres 
kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at 
begge hold skyder hver 5 straffespark, også i 
finalekampene. Alle spillere der har deltaget i 
kampen, kan deltage i straffesparkskonkurrencen. 
Der må gerne skiftes målmand under straffesparks- 
konkurrencen, ligesom målmanden også gerne må sparke. 

 
 
 
 

. Antal spillere: Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må 
benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp. 
(Bemærk der er max. antal præmier pr. hold) 

Alder: Drenge U 14  år 2004  
Piger 

 
U 14 født år 2004 

Drenge U 13 født år 2005   Piger U 13 født år 2005 
Drenge U 12 født år 2006   Piger U 12 født år 2006 
Drenge U 11 født år 2007   Piger U 11 født år 2007 
Drenge U 10 født år 2008   Piger U 10 født år 2008 
Drenge U 9 født år 2009 Piger U 9 født år 2009 

. Dispensation: En spiller må kun deltage på et hold i hele turneringen. Såfremt 
en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp. 

 
Aldersdispensation i den "hjemlige" turnering er også gældende 
under stævnet, dette skal kunne dokumenteres. 

 
Holdkort:  Holdkort for hvert enkelt hold skal ved ankomsten 

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke 
overnattende hold afleveres holdkort til 
turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter 
før den første kamp i turneringen. 
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Præmier

 
Samtlige tilmeldte ledere skal stå på Holdkortet. 
 
Spillernes sygesikringsbevis, eller anden form 
for alders dokumentation skal forevises 
turneringsledelsen efter forlangende. 
 

Protester: Indsigelse mod en kamps afvikling skal meddeles 
dommeren inden spillerne forlader banen. Indsigelse 
mod en dommerkendelse meddeles dommeren 
umiddelbart efter kendelsens afsigelse. 

 Protesten afleveres til Turneringsledelsen på 
Årsbjerg omgående, hvor efter den vil blive 
behandlet af Protestudvalget. 

 
 Protestgebyret er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis 

protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse 
kan ikke appelleres. 

 
Turneringsledelsen på Årsbjeg har telefon nr.: 22 72 03 10 
 
 
 
Præmier 
 
 
Pokaler til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne. 
 
Medaljer til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne til spillere og ledere. 
 
Personlige præmier i A-slutspillet: 
  
 Til nr. 1: Træningstrøje til hver deltager 
               påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
 
 Til nr. 2: Windbreaker til hver deltager  
               påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
 

 
Samtlige tilmeldte ledere skal stå på Holdkortet. 
 
Spillernes sygesikringsbevis, eller anden form 
for alders dokumentation skal forevises 
turneringsledelsen efter forlangende. 
 

Protester: Indsigelse mod en kamps afvikling skal meddeles 
dommeren inden spillerne forlader banen. Indsigelse 
mod en dommerkendelse meddeles dommeren 
umiddelbart efter kendelsens afsigelse. 

 Protesten afleveres til Turneringsledelsen på 
Årsbjerg omgående, hvor efter den vil blive 
behandlet af Protestudvalget. 

 
 Protestgebyret er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis 

protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse 
kan ikke appelleres. 

 
Turneringsledelsen på Årsbjeg har telefon nr.: 22 72 03 10 
 
 
 
Præmier 
 
 
Pokaler til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne. 
 
Medaljer til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne til spillere og ledere. 
 
Personlige præmier i A-slutspillet: 
  
 Til nr. 1: Træningstrøje til hver deltager 
               påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
 
 Til nr. 2: Windbreaker til hver deltager  
               påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
 

Turneringsregler

½ Zip Sweat shirt til hver deltager 
påtrykt Sønderjyllands CUP logo

Spillertrøje til hver deltager påtrykt 
Sønderjyllands CUP logo

Der er blå T-shirts til alle spillere og ledere påtrykt logo for Sønderjyllands 
Cup og stævnets sponsorer
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  Turneringsregler    

 

begge hold skyder hver 5 straffespark, også i 
finalekampene. Alle spillere der har deltaget i 
kampen, kan deltage i straffesparkskonkurrencen. 
Der må gerne skiftes målmand under straffesparks- 
konkurrencen, ligesom målmanden også gerne må sparke. 

 
På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de 
specielle ”Shoot Out mål” på bane 11 

 
 

Antal spillere: 

Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må 

benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp 
(Bemærk der er max. antal præmier pr. hold) 

 
Alder: Drenge U 14 født år 2003   Piger U 14 født år 2003 

Drenge U 13  ød  år 2004   P ger U 13 født år 2004 
Drenge U 12 født år 2005   Piger U 12 født år 2005 
Drenge U 11 født år 2006   Piger U 11 født år 2006 
Drenge U 10 født år 2007   Piger U 10 født år 2007 
Drenge U 9 født år 2008 Piger U 9 født år 2008 

 
Dispensation:  En spiller må kun deltage på et hold  hele turneringen. Såfremt 

en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp 
 

Aldersdispensation  den "hjemlige" turnering er også gældende 
under stævnet, dette skal kunne dokumenteres. 

 
Holdkort:  Holdkort for hvert enkelt hold skal ved ankomsten 

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke 
overnattende hold afleveres holdkort til 
turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter 
før den første kamp i turneringen. 

1.  Indbyrdes kampe (pointberegnet) 
2.  Målforskellen (for samtlige kampe) 
3.  Flest scorede mål (for samtlige kampe) 
4.  Straffesparkskonkurrence 

På Årsbjerg udføres straffe-sparkene ved de 

specielle ”Shoot Out mål” på bane 11

 

født 

Der benyttes kun dommere fra Fodbold- 
dommerklubber. 

 
Følgende regler er gældende hvis to eller flere 
hold står lige efter puljekampene: 

 
UEFA benytter (EM 2012) følgende regler ved pointlighed. 
1. - Højeste antal point udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold. 
2. - Bedste måldifference udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold. 
3. - Flest scorede mål udfra de indbyrdes kampe mellem de involverede hold. 
4. - Bedste måldifference udfra alle kampe spillet i gruppen. 
5. - Flest scorede mål udfra alle kampe spillet i gruppen. 
6H. v- iLsodttoræhknoinldg. spiller uafgjort i slutspillet, afgøres 
kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at 
Hvis to hold spiller uafgjort i slutspillet, afgøres 
kampene i alle rækker ved (shoot out), dvs. at 
begge hold skyder hver 5 straffespark, også i 
finalekampene. Alle spillere der har deltaget i 
kampen, kan deltage i straffesparkskonkurrencen. 
Der må gerne skiftes målmand under straffesparks- 
konkurrencen, ligesom målmanden også gerne må sparke. 

 
 
 
 

. Antal spillere: Der er fri udskiftning under kampene ved spilstop. Der må 
benyttes ubegrænset antal spillere pr. kamp. 
(Bemærk der er max. antal præmier pr. hold) 

Alder: Drenge U 14  år 2004  
Piger 

 
U 14 født år 2004 

Drenge U 13 født år 2005   Piger U 13 født år 2005 
Drenge U 12 født år 2006   Piger U 12 født år 2006 
Drenge U 11 født år 2007   Piger U 11 født år 2007 
Drenge U 10 født år 2008   Piger U 10 født år 2008 
Drenge U 9 født år 2009 Piger U 9 født år 2009 

. Dispensation: En spiller må kun deltage på et hold i hele turneringen. Såfremt 
en spiller deltager på 2 hold har begge hold tabt deres kamp. 

 
Aldersdispensation i den "hjemlige" turnering er også gældende 
under stævnet, dette skal kunne dokumenteres. 

 
Holdkort:  Holdkort for hvert enkelt hold skal ved ankomsten 

afleveres til Stævnekontoret på skolen. For ikke 
overnattende hold afleveres holdkort til 
turneringsledelsen på Årsbjerg senest 20 minutter 
før den første kamp i turneringen. 

19 

  Turneringsregler    

 

 
 
 

Pokaler til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne. 
 

Medaljer til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne til spillere og ledere. 
 

Personlige præmier i A-slutspillet: 
 

Til nr. 1: Træningstrøje til hver deltager 
påtrykt Sønderjyllands CUP logo 

 
Til nr. 2: Windbreaker til hver deltager 

påtrykt Sønderjyllands CUP logo 

Træningstrøje til hver deltager 
påtrykt Sønderjyllands CUP logo 

Windbreaker til hver deltager 
påtrykt Sønderjyllands CUP logo 

Præmier 

 
Samtlige tilmeldte ledere skal stå på Holdkortet. 

 
Spillernes sygesikringsbevis, eller anden form 
for alders dokumentation skal forevises 
turneringsledelsen efter forlangende. 

 
Protester: Indsigelse mod en kamps afvikling skal meddeles 

dommeren inden spillerne forlader banen. Indsigelse 
mod en dommerkendelse meddeles dommeren 
umiddelbart efter kendelsens afsigelse. 
Protesten afleveres til Turneringsledelsen på 
Årsbjerg omgående, hvor efter den vil blive 
behandlet af Protestudvalget. 

 
Protestgebyret er kr. 300. Gebyret refunderes, hvis 
protesten godkendes. Protestudvalgets afgørelse 
kan ikke appelleres. 

 
Turneringsledelsen på Årsbjeg har telefon nr.: 20 42 46 70 

 

  Præmier   
 

Der er blå T-shirts til alle spillere og ledere påtrykt logo for Sønderjyllands 
Cup og stævnets sponsorer 

 
Pokaler til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne. 

 
Medaljer til nr. 1 og 2 i både A og B finalerne til spillere og ledere. 

 
Personlige præmier i A-slutspillet: 

 
Til nr. 1: ½ Zip Sweat shirt til hver deltager 

påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
 

Til nr. 2: Spillertrøje til hver deltager påtrykt 
Sønderjyllands CUP logo 
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Præmier

Personlige præmier i B-slutspillet ved minimum 8 hold i rækken: 
  
 Til nr. 1: Spilletrøje til hver deltager 
              påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
               
 
 Til nr. 2: Medalje til hver deltager 
 
Antal præmier: Der er maksimalt 16 præmier til spillere og 
 trænere i 11 mands rækkerne. 
 
 Der er maksimalt 12 præmier til spillere og 
 trænere i 8 mands rækkerne.
 
                                   Max 9 præmier i 5-mands rækkerne 
        
Præmie-                     Præmieoverrækkelserne sker for hver enkelt  
overrækkelse: række, når den sidste finale i rækken er 
 spillet. 
 
Præmierne i A-finalerne og i B-finalerne er i individuel størrelse. 
 
 
 
 
Præmier 
 
A-finale deltagerne og B-finale vinderne bedes prøve deres præmie,
således at I sikrer jer, at I også kan passe den. 
 
Dette sker umiddelbart efter præmieoverrækkelsen hos Diadoras
stand på Årsbjerg. 
 
Diadora vil notere størrelserne på præmierne til de enkelte 
deltagere, og sende præmierne samlet til klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personlige præmier i B-slutspillet ved minimum 8 hold i rækken: 
  
 Til nr. 1: Spilletrøje til hver deltager 
              påtrykt Sønderjyllands CUP logo 
               
 
 Til nr. 2: Medalje til hver deltager 
 
Antal præmier: Der er maksimalt 16 præmier til spillere og 
 trænere i 11 mands rækkerne. 
 
 Der er maksimalt 12 præmier til spillere og 
 trænere i 8 mands rækkerne.
 
                                   Max 9 præmier i 5-mands rækkerne 
        
Præmie-                     Præmieoverrækkelserne sker for hver enkelt  
overrækkelse: række, når den sidste finale i rækken er 
 spillet. 
 
Præmierne i A-finalerne og i B-finalerne er i individuel størrelse. 
 
 
 
 
Præmier 
 
A-finale deltagerne og B-finale vinderne bedes prøve deres præmie,
således at I sikrer jer, at I også kan passe den. 
 
Dette sker umiddelbart efter præmieoverrækkelsen hos Diadoras
stand på Årsbjerg. 
 
Diadora vil notere størrelserne på præmierne til de enkelte 
deltagere, og sende præmierne samlet til klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spillertrøje til hver deltager påtrykt 
Sønderjyllands CUP logo
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Deltagere / Spilledragter

Deltager Farve

Brabrand Blå – hvid 
Erritsø G.I.F. Rød/blå/blå 
Thurø Boldklub Grøn – grøn 
Vildbjerg SF Gul – blå 
Hammerum IF Rød – rød 
Dybbøl IU Grøn – grøn  
Vadum IF Hvid – blå 
Gråsten Boldklub Blå – hvid 
TEAM Viborg Blå – blå
BNS Lilla/sort/sort
Sommersted IF Blå/sort/sort

Deltager Farve

Årslev Boldklub Gul/blå/blå 
Langeskov Grøn – grøn 
SUB Sønderborg hvid – rød 
Lunderskov Boldklub Gul – Blå 
Vejen Rød/hvid/rød
Sønderborg Fremad Rød/hvid/rød
Ringe BK Blå/hvid/blå
Rønnede IF Grøn/sort/sort
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Baneplacering

Baneplacering 
 

Bane 1-11 ligger på Årsbjerg Idrætsanlæg,
Buskmosevej 2, 6300 Gråsten. 

 Bane 13 ligger ved Gråsten Skole  
 
Husk busserne lørdag og søndag starter kl. 07:45 og kører i 
pendulfart indtil kl. 10:00 for at få alle hold op på spillestederne til 
tiden. Derfor er det vigtigt, at de hold der skal spille først, også kører 
med de første busser der kører tidligt. Om fredagen starter busserne 
kl. 17:30, og her er det også vigtigt at de hold der skal spille først, 
kører med de tidlige busser. 
 
 Bane 9 og 10 er 11 mands baner. Bane 10 ligger på det første område, 
 bane 9 ligger på det fjerneste område bag ved toiletvogne.
 
Bane 4 (5-mandsbanen) ligger på området tættest på parkeringspladsen.
 
Bane 5 og 6 (7-mandsbaner) ligger på området tættest på
parkeringspladsen.
  
Bane 7-10 (7-mandsbaner) og "Shoot out" området for 7-mandsholdene
ligger på området ved Stævnekontoret og spiseteltet. 
 

Puljeinddeling og turneringsplan 
 
Da vi de tidligere år har måttet ændre programmet i sidste øjeblik 
pga. afbud osv. og da dette har skabt en del forvirring, har vi i år 
valgt at udsende programmet pr. mail ugen inden stævnet. 
Vi vil ligeledes offentliggøre programmet på vores hjemmeside: 
www.graasten-boldklub.dk under fanen Sønderjyllands Cup. 
Dette vil vi gøre løbende med angivelse af dato for korrektur, 
således at I kan sikre Jer at I har det nyeste program. 
 
Fælles for alle er dog at stævnet starter fredag aften kl. 18:35 med 
de første kampe.  
Vi vil selvfølgelig tage hensyn til de der har den længste transportvej, 
således at de ikke starter kl. 18:35, men alle hold skal påregne én 
kamp fredag aften. 
 
 
 
 
 

Baneplacering 
 

Bane 1-11 ligger på Årsbjerg Idrætsanlæg,
Buskmosevej 2, 6300 Gråsten. 

 Bane 13 ligger ved Gråsten Skole  
 
Husk busserne lørdag og søndag starter kl. 07:45 og kører i 
pendulfart indtil kl. 10:00 for at få alle hold op på spillestederne til 
tiden. Derfor er det vigtigt, at de hold der skal spille først, også kører 
med de første busser der kører tidligt. Om fredagen starter busserne 
kl. 17:30, og her er det også vigtigt at de hold der skal spille først, 
kører med de tidlige busser. 
 
 Bane 9 og 10 er 11 mands baner. Bane 10 ligger på det første område, 
 bane 9 ligger på det fjerneste område bag ved toiletvogne.
 
Bane 4 (5-mandsbanen) ligger på området tættest på parkeringspladsen.
 
Bane 5 og 6 (7-mandsbaner) ligger på området tættest på
parkeringspladsen.
  
Bane 7-10 (7-mandsbaner) og "Shoot out" området for 7-mandsholdene
ligger på området ved Stævnekontoret og spiseteltet. 
 

Puljeinddeling og turneringsplan 
 
Da vi de tidligere år har måttet ændre programmet i sidste øjeblik 
pga. afbud osv. og da dette har skabt en del forvirring, har vi i år 
valgt at udsende programmet pr. mail ugen inden stævnet. 
Vi vil ligeledes offentliggøre programmet på vores hjemmeside: 
www.graasten-boldklub.dk under fanen Sønderjyllands Cup. 
Dette vil vi gøre løbende med angivelse af dato for korrektur, 
således at I kan sikre Jer at I har det nyeste program. 
 
Fælles for alle er dog at stævnet starter fredag aften kl. 18:35 med 
de første kampe.  
Vi vil selvfølgelig tage hensyn til de der har den længste transportvej, 
således at de ikke starter kl. 18:35, men alle hold skal påregne én 
kamp fredag aften. 
 
 
 
 
 

Bane 1 og 2 er 11 mands baner. Bane 1 ligger på det første område, 
bane 2 ligger på det fjerneste område bag ved toiletvognene.
Bane 3-7 er 8 mands baner. Bane 3 og 4 ligger på det fjerneste område 
sammen med bane 2.

Bane 5-7 ligger på området ved spiseteltet.

Bane 8-10 er 5 mands baner og ligger på det forreste område sammen 
med bane 1.
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Baneoversigt
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Baneoversigt 
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Sønderjyllands CUP 2019
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Sønderjyllands CUP 2019 
 

 

 
 

Indbydelser til SØNDERJYLLANDS CUP 2019 vil blive udsendt i 
februar måned 2019. Hvis I ønsker indbydelserne stilet til enkelte 
personer i klubben, oplyser I blot navne og adresser til 
Stævneledelsen eller kontakter Sønderjyllands Cup på mail: 
soenderjyllandscup@gmail.com. 

 
Vi håber, at I ved jeres deltagelse i dette års SØNDERJYLLANDS 
CUP har fået indtrykket af, at SØNDERJYLLANDS CUP er et sportsligt og 
økonomisk attraktivt stævne på et højt niveau. 

  
Sidste frist for tilmelding til Sønderjyllands Cup 2019 er den 
1. maj 2019 og vi håber naturligvis at se alle klubber og hold igen til 
næste år. 

  
Tilmeld jer gerne i god tid til Sønderjyllands CUP 2019. 
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Sønderjyllands CUP 2019 
 

 

 
 

Indbydelser til SØNDERJYLLANDS CUP 2018 vil blive udsendt i 
februar måned 2018. Hvis I ønsker indbydelserne stilet til enkelte 
personer i klubben, oplyser I blot navne og adresser til 
Stævneledelsen. 

 
Vi håber, at I ved jeres deltagelse i dette års SØNDERJYLLANDS 
CUP har fået indtrykket af, at selv om vi holder priserne nede, så har 
SØNDERJYLLANDS CUP et højt niveau. 

 
Sidste frist for tilmelding til Sønderjyllands Cup 2019 er den 
1. maj 2019, men også her gælder ”først til mølle” princippet. 

 
Husk på at vi i år igen måtte sige nej til mange 
tilmeldinger fra flere klubber. 
Så hvis I vil være sikre på at kunne deltage i 
Sønderjyllands CUP 2019 så tilmeld jer i god tid - og 
få samtidig en besparelse på deltagergebyret. 
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For at kunne gøre Sønderjyllands CUP endnu bedre, anmoder vi jer 
om, at udfylde evalueringsskemaet som I fik udleveret sammen med 
dette program.

Evalueringsskemaet bedes I aflevere på Stævnekontoret i forbindelse 
med afmeldingen.

I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte stævneledelsen under 
stævnet og komme med såvel positiv som negativ kritik.

Tak for i år
og på gensyn næste år.

Kom godt hjem

Jeres evaluering af Sønderjyllands CUP 2018
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Notater:
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