
Jubilæum 

Tingbakkehallen åbner for 20. gang dørene til et brag 

 af en 4-mands indendørs jubilæumsfodboldturnering. 
 

Tilmelding sker på www.esrumif.dk  

- Husk holdnavn og række på indbetalingen. 

 

Ved spørgsmål kontakt: 

Lars Blok 7222 8160 eller Erik Nyberg 4245 1283; mail: esrumcup@esrumif.dk 

 

Se invitation, tilmeld dig samt se hvilke hold du skal møde på www.esrumif.dk 

Kampprogrammet for dagene vil være klar en uge inden turneringen 

 

 

OBS! 
 

Kiosken er åben under hele turneringen, og der vil 

være mulighed for at købe frugt, grønt, toast, 

popcorn, slik, kaffe, sodavand og øl. 
 

Der kan betales med MobilePay i kiosken. 

I Esrum Cup giver vi alle en god 

oplevelse 
 

- Alle hold spiller sig videre i nye ligeværdige 

  rækker. 
 

- Alle hold får minimum 4 kampe. 
 

- 4 spillere på banen – max 6 spillere pr. hold 
 

- To finaler - en i A rækken og en i B-rækken. 
 

- Der vil være medaljer/pokaler til alle 

  ungdomsspillere undtaget U15-holdene, 

  hvor kun det vindende hold får en pokal. 
 

- Der spilles efter gældende spilleregler for 

   indefodbold – små mål. 

Mange sportslige 

hilsner 

Esrum IF 

 

     Esrum Cup 2017 
 

 

 

Lørdag den 14. januar 2017 
 
Årgang 2004/05 (U13) – Piger  

kl. 8.15 – 11.00 (max 8 hold)   

 

Årgang 2005/06 (U12) – Drenge 

kl. 10.45 – 13.30 (max 10 hold)  

 

Mix Turnering 

kl. 13.15 – 18.30 (max 10 hold) 

 Max. to mænd på banen. 

 Hvert kvindemål tæller dobbelt.  

 

Old Boys Turnering 

kl. 18.15 – 22.00 (max 12 hold) 

 Alle spillere skal være min. 34 år. 

 

 

 

 

Søndag den 15. januar 2017 

 
Årgang 2010 (U7) - Piger og drenge 
kl. 9.00 – 11.00 (max 10 hold) 

 Halvbane kampe. 
 
Årgang 2009 (U8) - Piger og drenge 
kl. 11.00 – 13.00 (max 10 hold) 

 Halvbane kampe. 
 
Årgang 2007/08 (U10) – Piger og drenge 
kl. 13.00 – 15.30 (max 8 hold) 
 
Årgang 2002 (U15) – Drenge 
kl. 15.15 – 17.30 (max 8 hold) 
 

 
Pris pr. ungdomshold uanset række: kr. 600,00 

Pris pr. voksenhold inkl. 3 pizzaer: kr. 750,00 

 

Tilmelding senest den 17. december 2016 
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