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Sæt i kalenderen 28. - 30. juni 2019
- og deltag i ET SUPERGODT STÆVNE:

I kan tilmelde jer 3-, 5-, 8- eller 11-mands fodbold - for både pige- og drengehold!
Cuppen foregår fortsat i den weekend, hvor skolernes sommerferie begynder.
Brug deltagelsen i stævnet som en god afslutning på sæsonen!

Stævnet er for både pige- og drengehold og der kan
tilmeldes i:
U6 - U9:
3 / 5-mands afholdes som 1 dags stævne
lørdag den 29. juni 2019

Hyggelig forældrecamping
Forældre kan campere på den hyggelige familiecamping, som ligger tæt på fodboldbanerne. Onlinetilmelding på www.kibaekcup.dk i løbet af foråret 2019.

Ved 1 dagsstævnet er der medalje og gave
til alle deltagere!

Masser af aktiviteter!
Der vil igen i år være aktivitetstelt for børn og
diskotek lørdag aften.

U10 - U15: 5 / 8 / 11 mands afholdes som 3 dages
stævne.
Vi tilbyder til weekendstævnet minimum 5-6 kampe
pr. hold, flotte præmier, gave til alle deltagere, gode
overnatningsforhold, flotte fodboldbaner samt god og
sund kost.
Puljer og kampe
De tilmeldte hold fordeles i puljer med min. 4 hold i
hver pulje. Hvert hold spiller minimum 5-6 kampe i
løbet af weekendstævnet. Kampresultater og stillinger
kan følges i løbet af stævnet via smartphone.

Spørgsmål
For spørgsmål vedrørende stævnet, mail til:
kontakt@kibaekcup.dk
Læs alt om Kibæk Cup på www.kibaekcup.dk

Vi ses til Kibæk Cup den 28. -30. juni 2019
- vi lover, at alle får en god og sjov weekend!
ARRANGEMENTSSPONSOR:

Tæt på det hele
Vi prioriterer de ydre rammer højt. Derfor spiller vi kun på
græsbaner, som alle ligger i tilknytning til Kibæk Krydsfelt
(hallen). Indkvarteringen sker fortrinsvis på skolen, hallen og nærliggende bygninger. I 2019 vil der igen være
mulighed for at vælge overnatning i telt nær fodboldbanerne.
Online tilmelding
Tilmelding åbner 23. marts 2019 på www.kibaekcup.dk

Sandfeldparken 16, 6933 Kibæk · Hele ugen: 8.00 - 20.00

Stævnet er arrangeret af KIBÆK IDRÆTSFORENING

