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Esrum Cup 2016  
 
Lørdag d. 9. januar og Søndag d. 10. januar 2016  
 

        i Tingbakkehallen, Tingbakken 10 - 3230 Græsted 
Esrum/Esbønderup 

 

Tingbakkehallen åbner for 19. gang dørene til et 
brag af en indendørs fodboldturnering. 

 
 

 

Der spilles efter gældende spilleregler for indefodbold – små mål 

Lørdag d. 9. januar 2016:  
 
Ungdom Piger U13/U12 (03/04/05) kl. 8.15 – 10.45 (max 8 hold)  
• Alle 8 hold spiller sig enten til B Semi- eller til A Semifinaler 
• Min. 4 kampe til alle. To finaler A eller B.  
• Pokal til alle spillere efter finale kampene 
• Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere 
  
 
Ungdom Drenge U11 (05/06)  kl. 11.00 – 13.30 (max 8 hold) 
• Alle 8 hold spiller sig enten til B Semi- eller til A Semifinaler 
• Min. 4 kampe til alle. To finaler A eller B. 
• Pokal til alle spillere efter finale kampene 
• Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere 
 
 
Mix Turnering      kl. 13.45 – 16.15 (max 8 hold) 
• Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere. Min. to kvinder på banen. 
• Hvert kvindemål tæller dobbelt.  
• Min. 5 kampe til alle. Også Trøstefinale. (Vandrepokal til vinderholdet). 
• Præmier til de 2 bedst placerede hold samt til vinder af Trøstefinale. 
 
 
Oldboys Turnering      kl. 16.30 – 22.00 (max 12 hold) 
• Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere. Alle skal være min. 33 år. 
• Min. 5 kampe til alle. Også Trøstefinale. (Vandrepokal til vinderholdet). 
• Præmier til de 2 bedst placerede hold samt til vinder af Trøstefinale. 
 
 

 
 
 

 
 



Tilskuere gir meget bedre stemning, så anbefal alle at komme ☺ - Tilskuere gir meget bedre stemning, så anbefal alle at komme ☺ 
 

Esrum Cup 2016  
 
Lørdag d. 9. januar og Søndag d. 10. januar 2016  
 

        i Tingbakkehallen, Tingbakken 10 - 3230 Græsted 
Esrum/Esbønderup 

 

Tingbakkehallen åbner for 19. gang dørene til et 
brag af en indendørs fodboldturnering. 
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Søndag d. 10. januar 2016:  
 
Ungdom Drenge U14 (02) kl. 9.00 – 11.30 (max 8 hold) 
• Alle 8 hold spiller sig enten til B Semi- eller til A Semifinaler 
• Min. 4 kampe til alle. To finaler A eller B. (Pokal til A vinderholdet). 
• Medalje til vinderholdet i både A og B rækken.  
• Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere 
 
Ungdom Drenge U9 (07)  kl. 11.45 – 14.15 (max 8 hold) 
• Alle 8 hold spiller sig enten til B Semi- eller til A Semifinaler 
• Min. 4 kampe til alle. To finaler A eller B. 
• Pokal til alle spillere efter finale kampene 
• Et hold består af 5 spillere plus indtil 2 udskiftningsspillere 
 
Ungdom Drenge U7 (09)  kl. 14.30 – 17.00 (max 8 hold) 
• Alle 8 hold spiller sig enten til B Semi- eller til A Semifinaler 
• Min. 4 kampe til alle. To finaler A eller B. 
• Pokal til alle spillere efter finale kampene 
• Et hold består af 5 spillere plus indtil 2 udskiftningsspillere 
 
 
Pris pr. hold uanset række kr. 500,00.  Reg. nr. 1551 - Konto nr. 4845 132 771 
Tilmelding sker på www.esrumif.dk - Husk holdnavn og række på indbetalingen. 
 

Tilmelding senest d. 13. december 2015 
 

Ved spørgsmål kontakt: 
Lars Blok 7222 8160 - Erik Nyberg 4016 1283 

mail: esrumcup@esrumif.dk 
 

Mange sportslige hilsner - Esrum I.F 
 
 

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


