
NB's Pige-Cup 2009
Program

lørdag den 15.august



Oplysninger

Spilletid vil i indledende runde være 1x20
min. Spilletid i finalerunden vil være 1x15
min. i alle kampe. Føst nævnte hold giver
bolden op. Der må benyttes 10 spillere i
hver kamp, øvrige spillere bedes have en
overtrækstrøje på.

Placering i tilfælde af pointlighed
• Indbyrdes opgør
• Flest scorede mål
• Bedste må Iforskel
• Lodtrækning

Præmier
Der er medaljer til alle spillere.

Stævnegebyr
Micropiger: 250 kr., øvrige hold 300 kr.
pr. hold bedes indbetalt på medsendte
giroindbetalingskort, eller til Sydbank på
konto nr. 8011-1019305 senest den 25.
juli 2008, med meddelelsen om, hvilken
klub/hvilket hold der indbetaler.
Ved udeblivelse eller afbud senere end 3
dage før stævnet betales dobbelttakst.

Omklædningsrum
Se opslag i idrætscenteret/på skolen.

Stævnekontor
Man bedes henvende sig på stævnekon-
toret ved ankomst. På stævnekontoret er
der frisk frugt til spillerne.

Stævnekontoret kan kontaktes på telefon
74451806 fra kl. 8.00 den 15. august.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelsen vil foregå ved bane
1 umiddelbart efter finalerunden i de res-
pektive rækker.

Præmieoverrækkelse

Gruppe

Startk1.14.10 Micropiger

KI. 15.40 D-finaler

KI. 16.00 C-finaler

KI. 16.20 B-finaler

KI. 16.40 A-finaler

Baneoversigt og Velkommen!

Velkommen til NB's Pigecup 2009

Det er med stor glæde, og også med en
portion stolthed, at Nord-Als Boldklub
igen kan byde velkommen til denne 8.
udgave af pigecuppen.

Der er tilmeldt 56 hold. 56 hold betyder
ca. 600 fodboldspiIlende piger - og masser
af liv i Nord-Als Idrætscenter.

Stævnet har de foregående år været en fin
oplevelse for både deltagere og tilskuere.
Som deltager kan fodboldkampene synes
at være det vigtigste denne dag. Men jeg
er sikker på, at selvom kampene ikke helt
går som forventet, så giver arrangementet
et stort plus til fællesskabet for hele teamet

- lige fra spillerne og til de medbragte til-
skuere. For nogle hold kan turen til det
nordl ige Als i sig selv være en eksotisk op-
levelse. Det tænker vi som alsingere jo
ikke så meget over.

Der er således lagt op til en eller flere
dage med mulighed for nogle gode ople-
velser. Brug derfor stævnechef Preben
Christensen og hans pigecup-team til at
gøre opholdet endnu bedre - de svarer
gerne på eventuelle spørgsmål.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
JensChristian Hansen
Formand Nord-Als Boldklub


