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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. 
 
Jutlander Bank Cup har ikke mindst på pigesiden udviklet sig meget og havde i 
2017 en stigning på 38% til hele 80 hold, og vi kan i år igen udbyde samtlige 
årgange for pigehold ligesom flere pigerækker vil blive afviklet med Premier 
League (PL) og Superliga (SL), som vi med succes har haft for drengerækkerne i 
mange år. 
 

Søndag 11. november er Hal 1 & 2 klar til afvikling af U11 Piger. 
 

U11 Piger afvikles i 2 niveauer, Superliga (SL) for nedre B- og C-niveau, og 
Premier League (PL) for A- og øvre B-niveau. Hvert niveau afvikles med A-, B- og 
C-slutspil ved mere end 8 deltagende hold. Efter 2 kampe i indledende pulje deles 
holdene op i A, B og C, så de sidste afsluttende kampe bliver på et så 
jævnbyrdigt niveau som muligt. 
Alle deltagende hold er garanteret min. 4 kampe, som typisk vil være afviklet på 
ca. 2-3 timer per række. 
 
For disse rækker gælder følgende: 

Række Tidspunkt Antal spillere 

U11 Piger SL (BC) Søndag 11/11 ca. 8:30-11:30 7 

U11 Piger PL (AB) Søndag 11/11 ca. 8:30-11:30 7 
 

Præmier: 
Jutlander Bank Cup er kendt for flotte præmier, og også i år er der præmier til 
alle deltagere i U11 Piger. Igen i år er der endnu bedre præmier til holdene i A-
slutspillet, da de alle har været puljevindere i deres indledende puljer. Der vil 
være personlige præmier til op til 7 spillere per deltagende hold. 
 

Deltagergebyr: 

 For U11Piger er deltagergebyret 475 kr per hold. Gebyret kan indbetales 
på MobilePay 61640 eller bank 9336-0001268759 

 

Tilmelding:  

 tilmelding@jutlanderbankcup.dk 

 www.staevner.dk  ”Jutlander Bank Cup Rosendal” 

 Tilmeldingsfrist er onsdag 31. oktober 
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Antal deltagere: 
Jutlander Bank Cup havde i 2017 deltagelse af 7 hold i U11 Piger. Vi har i år 
reserveret plads til 18 hold i U11 piger. 
 
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. 4 spillere på banen, som må bevæge sig over hele 
banen. 
 

Dommere: 
U11 Piger dømmes af egne lokale dommere med passende erfaring til det 
pågældende niveau. 
 

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. 
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