
KAMPE TIL 
VESTERHAVSCUP
Håndbold, piger og drenge: 
kampe á 2 x 15 min.
U12 - årgang 2006/07 
U14 - årgang 2004/05 
U16 - årgang 2002/03 
U18 - årgang 2000/01 
 
Fodbold drenge, 8:8, kampe á 2 x 15 min.
U10 - Årgang 2008 eller senere 
U11 - Årgang 2007 eller senere 
U12 - Årgang 2006 eller senere 
U13 - Årgang 2005 eller senere 
  
Fodbold, Drenge 11:11, kampe á 2 x 20 min.
U13 - Årgang 2005 eller senere 
U14 - Årgang 2004 eller senere 
U15 - Årgang 2003 eller senere 
U16 - Årgang 2002 eller senere 
U17 - Årgang 2001 eller senere 
U19 - Årgang 1999/2000 eller senere

Fodbold, Piger 11:11, kampe á 2 x 20 min.
U14 - Årgang 2004 eller senere 
U16 - Årgang 2002/2003 eller senere 
U18 - Årgang 2000 og 2001 eller senere

Der er pokal til 1. plads.
Der er medaljer til 1. 2. og 3. plads

2018
Håndbold- og fodboldstævne i Esbjerg for 
piger og drenge. 18-21. maj 2018 (pinsen)

Kom og deltag i vores hyggelige,  
internationale stævne VesterhavsCup 2018, som 
finder sted for 22. gang. 

Et internationale stævne for piger og drenge 
mellem 10 og 19 år, der elsker at spille, have det 
sjovt og skabe fællesskaber. Styrk sammen-
holdet og mød andre spillere både på banen 
og udenfor fra f.eks. Danmark, Norge, Sverige, 
Finland, Tyskland, Holland og Frankrig.
 
Stævnet arrangeres af SGI-Fodbold og  
SGI-Håndbold.

Læs mere om VesterhavsCup på
www.vesterhavscup.org



2018
Tilmeldingsblanketten på www.vesterhavscup.org
Ved tilmelding betales samtidig 1.200 kr i holdgebyr, efter betaling har 
I sikret jer en plads til stævnet. Vi glæder os til at se jer i pinsen 2018.

Kontaktmail: info@Vesterhavcup.org    I    Læs mere på www.vesterhavscup.org 
Følg med på www.facebook.com/vesterhavscup

Holdgebyr betales ved tilmelding, hvorefter 
tilmeldingen anses som gyldig. 
Deltagergebyr skal være overført senest 1. april 
2018, og der lukkes for tilmelding 1. april. 
Herefter modtager vi tilmeldinger i de rækker, hvor 
der endnu er plads efter “først til mølle”-princippet. 
Vi forbeholder os ret til at slå rækker sammen, hvis 
der er rækker med begrænset tilmelding

INDHOLD I OVERNATNINGS PAKKER 2 NÆTTER
650 kr pr. per.

3 NÆTTER
810 kr pr. per.

Ankomst og indkvartering fredag eftermiddag/aften (på skolen)

Velkomstcermoni fredag aften (Guldager Idrætscenter)

Minimum 5 kampe (afvikles lørdag/søndag)

Modstandere fra Danmark og udlandet

Fodbold/håndbold på gode baner/haller

Lækker, sund og nærende mad

Aftensmad fredag (Guldager Idrætscenter)

Morgenmad lørdag og søndag (på skolen)

Middagsmad lørdag og søndag (på spillestedet)

Aftensmad lørdag (Guldager Idrætscenter)

Aftensmad søndag (Guldager Idrætscenter)

Morgenmad mandag (på skolen)

Overnatning på skoler fredag aften (madras og sengetøj medbr.)

Overnatning på skoler lørdag aften (madras og sengetøj medbr.)

Overnatning på skoler søndag aften (madras og sengetøj medbr.)

Buskørsel mellem skole og spillested lørdag og søndag (hvis forudbest.)

Adgang til svømmehal/badeland

Adgang til Fiskerimuseet Esbjerg

Socialt arrangement for spillere lørdag aften

Hyggekomsammen (med snacks/drinks) for alle ledere lørdag aften

1 træner pr. hold deltager gratis (øvrige betaler normalt deltagergebyr)


