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Lørdag d. 13. januar og Søndag d. 14. januar 2018 

 

     Esrum Cup 2018 
 

 

 

  

Fælles vigtig stævne information: 

 Alle hold skal melde sin ankomst til stævneledelsen senest 30 min. før deres første kamp. 

 2 point for sejr. 1 point for uafgjort. Alle hold er garanteret min. 4 kampe. 

 I alle turneringer med mere end en pulje, spiller alle hold sig videre i enten A eller B slutspillet 
med en Finale i hver række. 

 Ved uafgjort efter normal spilletid i semi- og finalekampe, vil Golden Goal træde i kraft. 

 Efter endt indledende puljespil eller endt mellemrundespil er prioriteten ved pointlighed som 
følgende:  1. Flest scorede mål, 2 Bedste målscore, 3. Indbyrdes kamp, 4. Lodtrækning 

 Alle ungdomshold ”skal” blive (gerne i spillertøj) til fælles afslutning med små pokaler til alle 
spillere. 

 I Mix og Old-Boys turneringen er der penge præmier til Nr. 1 (kr. 800) og 2 (kr. 350) i A spillet 
samt hold-ØL til Trøstevinder holdet. 

Lørdag d. 13 januar 

U13 drenge og Mix: 

De 3 Bedst placerede hold fra hver indledende pulje (nr. 1, 2 og nr. 2) går videre til Mellemrunden, 

der består af 2 puljer (pulje N & O), med 3 hold i hver. Alle hold spiller 2 kampe om at komme i en 

af 2 A semifinaler. 

De 2 uheldigste hold fra hver indledende pulje (nr. 4 og 5) går videre til en af 2 B semifinaler 

 

U14 piger: 

De 2 Bedst placerede hold fra hver indledende pulje (nr. 1 og 2) går videre til en af 2 A semifinaler. 

De 2 uheldigste hold fra hver indledende pulje (nr. 3 og 4) går videre til en af 2 B semifinaler. 

 

OldBoys 

De 2 Bedst placerede hold fra hver indledende pulje (nr. 1 og 2) går videre til A-Mellemrunden, 

der består af 2 puljer (pulje R & S), med 3 hold i hver. Alle hold spiller 2 kampe om at komme i en 

af 2 A semifinaler. 

De 2 dårligst placerede hold fra hver indledende pulje (nr. 3 og 4) går videre til Trøste-

Mellemrunden, der består af 2 puljer (pulje T & U), med 3 hold i hver. Alle hold spiller 2 kampe om 

at komme i en af 2 Trøste semifinaler. 

 



Mange sportslige 

hilsner 

Esrum IF 

OBS! 
 

Kiosken er åben under hele turneringen, og der vil være 

mulighed for at købe mad og drikkevarer til rimelige priser. 
 

Der kan betales med MobilePay i kiosken.  

 

Der tages ikke imod Dankort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 14 januar 

U7 Drenge/Piger: 

Nr. 1 fra hver indledende pulje går videre til vinder pulje C.  

Nr. 3 fra hver indledende pulje går videre til trøste pulje D. 

Nr. 2 fra hver indledende pulje skal spille om at komme i vinderpulje C eller trøste pulje D 

De 2 bedst placerede hold fra pulje C og D mødes i henholdsvis en vinder finale og en trøste finale 

 

U9 Drenge/Piger og U12 Drenge: 

De 2 Bedst placerede hold fra hver indledende pulje (nr. 1 og 2) går videre til en af 2 A semifinaler. 

De 2 uheldigste hold fra hver indledende pulje (nr. 3 og 4) går videre til en af 2 B semifinaler. 

 

Ved spørgsmål kontakt: 

Lars Blok 7222 8160 eller Erik Nyberg 4245 1283  

mail: esrumcup@esrumif.dk 
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