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MED 7. KLASSER PÅ NORD-ALS TIL INDENDØRSFODBOLD D. 8. - 9. - 10. MARTS 2002 I NORD-ALS
IDRÆTSCENTER.

FREDAG
9.

MARTS

SKOLE

SØNDAG
11.

MARTS
LØRDAG

10.
MARTS

CUP
2002

FORMÅL:
Ideen med stævnet er at få så mange børn, som muligt, til at have en sjov dag omkring fodbolden - og hvor det, at være med
tæller mere end at skulle være vinder.
REGLER FOR TILMELDING:
Der kan KUN tilmeldes BLANDEDE hold. Ved blandede hold forstås: At mindst EEN af de tilmeldte spillere skal være en
pige. De enkelte klassehold må kun bestå af spillere fra samme klassetrin. I de tilfælde hvor der er tilmeldt for få hold til at
danne en pulje, vil stævneledelsen træffe afgørelse om holdenes indplacering.
SPILLEREGLER:
Vil fremgå af det endelige program.
PRÆMIER:
Der er præmier til samtlige spillere på holdene, der bliver henholdsvis nr. l og nr. 2 i deres rækker samt til alle pulje-
vindere, der ikke kommer i finalen. Desuden gives små præmier til spillere der præsterer et eller andet "usædvanligt" under
kampene. Hvert hold har alene med deres deltagelse i stævnet chancen for at vinde en ekstra præmie, nemlig en gavecheck
på 500 kr. skænket af SYDBANK, NORDBORG, som skal bruges til et eller andet arrangement for hele klassen.
STÆVNEGEBYR.
Det koster 150 kr. pr. hold for at deltage i stævnet. Beløbet indbetales af holdlederen på stævnedagen ved
INFORMATIONSSTANDEN I NORD-ALS HALLEN inden den første kamp skal spilles. Hvert hold GARANTERES
MINDST 3 KAMPE.

Tilmelding til Skole - Cup 2002
}C ---------------------------------------

.Skolt·

.··'·JlOltlleder: ., .
Navn:
Adresse:

Tlf.:

Mindst 4 og hØjst 6 spillere på holdet. Husk mindst l pigespiller på holdet.
For alle hold til og med 6.klasser skal holdlederen være en voksen (f.eks, forældre). Hold-
lederen for 7. klasser kan være en af holdets spillere. Husk at skrive holdlederens navn på.
Det endelige program vil blive tilsendt skolerne 8 - 10 dage fØr stævnet.
Udfyldes med blokbogstaver og afleveres til Nord-Als Idrætscenters kiosk eller Guderup Hallens
cafeteria eller sendes til Michael Werner, Mads Clausens Vej 3 B,6430 Nordborg ( ~ 74491054)
For tilmelding er TORSDAG D. 1. FEBRUAR.

Spillere:
Holdleder:

Program:
Tilmelding:

Sidste frist:
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2
3
4
5
6


