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Afholdes i Esbjerg i pinsen 13-16. maj 2016 

Arrangør: Sædding Guldager IF håndbold og fodbold 
 

 
 

GENEREL INFO 
Jubilæumsstævne: 
SGI fodbold og SGI handbold byder i 2016 velkommen til den 20. udgave af Vesterhavscup. 
Det internationale stævne i Esbjerg har således slået sit navn fast og er gennem årene vokset til det største og 

bedste kombinerede håndbold- og fodboldstævne i Danmark. I 2015 var der 4174 deltagere fordelt på 69 

håndboldhold og 196 fodboldhold. Vesterhavscup har gennem årene haft hold med fra mange lande, bl.a. fra 

Norge, Sverige, Finland, Tysk-land, Holland, Frankrig, Luxenbourg, Slovakiet, Polen og naturligvis Danmark. 

 

Aldersgrupper og kampe: 
Vesterhavscup afvikles på to store anlæg med eminente græsbaner og gode og moderne håndboldhaller. 

Det er muligt at tilmelde sig i følgende rækker: 

 

Håndbold: 
U11, U13, U15, U17 & U19 pige og drengerække 

Turneringen er lavet således, at det er gamle årgang (sæson 2015/16), der må deltage. 

Alle hold er sikret 5 kampe. Der spilles 2 x 15 min. efter DHF/IHFs regler. Der startes i indledende puljer af 

4-5 hold, hvor alle spiller mod alle. Herefter går alle hold videre til et A- eller B-slutspil. Der er 

medaljeceremoni efter afvikling af hver række. Dommere udpeges af DHF. 

 

Fodbold: 
11 mands:piger U15 & drenge U13,U14, U15, U17,U19 

8 mands: piger U13 & drenge U10, U11, U12, U13 

Alle hold er sikret 5 kampe. Der startes i indledende puljer af 4-5 hold, hvor alle spiller mod alle. Herefter 

går alle hold videre til et A- eller B-slutspil. Der er medaljeceremoni efter afvikling af hver række. 

Der spilles i henhold til FIFAs og DBUs regler med dommere fra Dansk Fodbolddommer Union. 

 
Indkvartering og bespisning: 
• Overnatning på skoler, hvor der stilles lokaler til rådighed, og man sover på medbragte madrasser og i eget sengetøj. 

Morgenmad spises på overnatningsstedet. Frokost på spillestedet. Aftensmad spises på et centralt sted.



PRISER 
Holdgebyr: 

 
Holdgebyret er DKK 1200. 
Tilmelding anses først for gyldigt, når holdgebyret er betalt. 

 
Deltagergebyr (pr. person) 
•  Stævne med 2 overnatninger (fredag 13. maj – søndag 15. maj 2016): 610 kr. 

•  Stævne med 3 overnatninger (fredag 13. maj – mandag 16. maj 2016): 770 kr. 

En træner/leder pr. hold deltager gratis. Øvrige betaler normalt deltagergebyr. 

 
Indkvarteringsdepositum (pr. hold) 
Indkvarteringsdepositum på DKK 1000 pr. hold. Depositum tilbagebetales, når overnatningsstedet 

forlades i god stand og efter aftale med Vesterhavscup. 

Frist for indbetaling af deltagergebyr og indkvarteringsdepositum er 1. april 2016. 

 
Betaling: 
Tilmelding og betaling til Vesterhavscup 2016 foregår via bankoverførsel til: 

 
Nordea Bank Danmark 

Reg.nr. 2540 

Konto nr. 6884975490 

IBAN DK2320006884975490 

Swiftadresse NDEADKKK 

 
Husk at opgive klubnavn og hold på bankoverførslen. 

 
Inkluderet i prisen: 
•  Overnatning på skole 

•  Aftensmad fredag, lørdag (søndag). Morgenmad lørdag, søndag (og mandag) Frokost lørdag + søndag 

•  Svømmedisco lørdag for U10-U13. Sodavandsdisco lørdag for U14-19. 

•  Medaljer til alle i U10-U13. Præmier til 1., 2. og 3. plads i alle rækker 

•  Lederarrangement lørdag 

•  (Social aktivitet søndag aften) 

 
Mere info og tilmelding 
Tilmelding til Vesterhavscup sker på tilmeldingsblanketten på www.vesterhavscup.org. Her finder du også 

flere informa-tioner om stævnet. 
Du kan også følge os på Facebook.com/vesterhavscup 
Når dommeren har fløjtet kampen af, er der mange ting at give sig til i Esbjerg. Du kan blandt andet besøge Fiskeri- og 

Søfartsmuseet med nybygget sælarium, Mennesker ved Havet (De fire Hvide Mænd) eller Danmarks længste 

gågade med gode shoppingmuligheder. Se www.visitesbjerg.dk for flere gode udflugtsmuligheder. 

 

Vi glæder os til at se jer i Esbjerg i pinsen 2016. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
SGI fodbold ved Lars Strandby 

ls@vesterhavscup.org, +45 2542 8233 

 
SGI håndbold ved                                             SGI håndbold ved 

Geir Måsøy (udenlandske hold)                      Jens Kristensen (danske 

gm@vesterhavscup.org, +45 2525 9910                  jk@vesterhavscup.org, +45 2174 2525 

 
Vesterhavscup  står  efter  mange  års  godt  samarbejde  med  Eurosportring  på  egne  ben.  Det 

forbedrer afviklingen af stævnet, som SGI altid selv har stået for. Stævnet bliver derfor endnu bedre 

end tidligere – med fokus på den høje kvalitet og det gode humør. 
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