Herre Bredde (Små Mål)

Jutlander Bank Cup 2018
LØRDAG 10. NOVEMBER 2018
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”Jutlander Bank Cup Rosendal Hobro”

IK Rosendal Fodbold har i samarbejde med Jutlander Bank og Sport 24
fornøjelsen af at gentage succesen fra tidligere år, og indbyde til Jutlander Bank
Cup i Rosendal Idrætsforum i Hobro de første 2 weekender i november.
Stævnet dækker alle årgange i traditionel indendørs fodbold.
Lørdag 10. november fra først på eftermiddagen og frem til aftenen (ca. kl. 13 –
22) er Hal 2 klar til afvikling af Herre Bredde, der i år afvikles som et nyt tiltag
efter stor efterspørgsel de tidligere år.
Har du og dit hold lyst til en dag med hygge og bold, så har vi de perfekte rammer
med hal og cafeteria, som sikrer en god oplevelse.
Hvert hold må deltage med op til 7 spillere.
Bemærk: Er dit hold elitehold med fokus på GPM-point under
www.indefodbold.dk afvikler vi også en separat elite GPM-turnering på store mål.
Se indbydelsen til denne turnering på www.jutlanderbankcup.dk.
Afvikling: De tilmeldte hold inddeles i grupper, hvorfra de bedst placerede
kvalificerer sig til finalespillet senere på aftenen.
Præmier:
Jutlander Bank Cup er kendt for flotte præmier.
Der vil i Herre Bredde være pengepræmier til nr. 1 og 2 og en præmie til nr. 3.
Jutlander Bank Cup kan garantere en førstepræmie på min. 1.500 kr og 1.000 til
nr. 2.
For hvert hold tilmeldt og deltagende over 10 hold øges førstepræmien med 100
kr og andenpræmien med 50 kr.
Deltagergebyr:
 For Herre Bredde er deltagergebyret 550 kr per hold. Gebyret kan
indbetales på MobilePay 61640 eller bank 9336-0001268759
Tilmelding:
 tilmelding@jutlanderbankcup.dk
 www.Indefodbold.dk
 www.staevner.dk ”Jutlander Bank Cup Rosendal”
 Tilmeldingsfrist er onsdag 31. oktober
Antal deltagere:
Jutlander Bank Cup havde i 2017 deltagelse af 14 hold i Herresenior.

Regler:
Vi spiller grundlæggende efter DBU’s regler for indefodbold, men mindre
tilpasninger kan forekomme og vil være synlige på vores hjemmeside og som
opslag i hallen under stævnet. Der spilles med 4 personer på banen med 1 spiller
over midten.
Dommere:
Herre Bredde dømmes af licenserede dommere.
Stævnets geografiske opland:
Jutlander Bank Cup er berømt for sin
professionelle afvikling og flotte præmier,
som
ikke
mindst
anmeldelser
og
kommentarer på stævnets Facebookside
bekræfter. Jutlander Bank Cup kan derfor
med stolthed se hold fra DBU Jyllands
Region 1, 2 & 3 og sågar 4 deltage i
stævnet, som billedet med deltagere fra
2017 viser.
Om Jutlander Bank Cup:
IK Rosendal Fodbold afholder i år for 20. gang Jutlander Bank Cup. Stævnet
startede i 1999 med afvikling i én hal i udvalgte årgange og har siden 2012 været
afviklet i 2 haller efter udvidelsen af Rosendal Idrætsforum. Jutlander Bank Cup
har gennem årene konstant udviklet sig. I 2017 satte stævnet igen rekord med
hele 331 hold, og med yderligere 10 hold på venteliste.
Check www.jutlanderbankcup.dk for yderligere info om stævnet.
Jutlander Bank Cup udbyder alle årgange fra U6 til Senior i både drenge og
piger. U19 Drenge er dog indlemmet i Herresenior. Tidspunkterne for afviklingen
af de enkelte årgange er afstemt med DBU Jyllands datoplaner for de respektive
turneringer i Region 1, 2 & 3 så I kan roligt melde jeres hold til. Skulle DBU
Jyllands region(er) mod forventning ændre datoer for turneringsafviklingen
refunderer vi selvfølgelig indbetalt gebyr, hvis det er årsag til afbud. Evt.
spørgsmål kan rettes på claus@jutlanderbankcup.dk eller på 2399 4065 (Claus)

Vigtigt: Under turneringen og ved præmieoverrækkelse tages billeder, som bliver
offentliggjort. Såfremt en spiller ikke ønsker sit billede offentliggjort skal man gøre
opmærksom herpå ved aflevering af holdkort, så man ikke kommer på billedet.

