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INVITATION

pinsecup@pinsecup.dk

www.pinsecup.dk

23 43 52 59

FOR MERE INFORMATION

NFC har hermed fornøjelsen for 38. gang, at invitere til Pinsecup. 
Danmarks største, stærkest besatte og hyggeligste fodboldstævne.

Der er sket meget siden sidst, vi er bl.a. ved at bygge et nyt stort og flot klubhus
og har flyttet det nye samlet stævne til NFC Syd. 
Vi udbydder derfor kun U10, U11 og U12, men til både drenge og piger.

3. - 6. Juni 2022

Piger 
U10 - A og B række, 5 mands
U11 - A og B række, 8 mands
U12 - A og B række, 8 mands

5 mands - 1.500,- kroner
8 mands - 2.000,- kroner

Vi tilbyder nu

Holdpris 

Drenge 
U10 - A, B, C og D række, 5 mands
U11 - A, B, C og D række, 8 mands
U12 - A, B, C og D række, 8 mands

Vi kommer til at genbruge trøjerne nøjagtigt som vi så det ved europamesterskabet 
i sommer, der blev flyttet til 2021 - men det stadig hed EURO 2020. Så derfor står der stadig
Pinsecup 2020 på alle vores trøjer.

Genbrug

Formand Leif Trane

facebook.com/pinsecup

tilmelding@pinsecup.dk

24 48 53 55

Brian Friis

MEDIEGURU



PINSECUP 2022
Antal deltagere
5-mands = 8 spillere og 3 ledere.
8-mands = 11 spillere og 3 ledere. 
Se information på www.pinsecup.dk

Turneringsform
Der spilles om alle placeringer. Ved f.eks. 12 hold
afvikles de indledende kampe i 2 puljer med 6 hold.
Nr. 1 og 2 i hver pulje går videre og der spilles efter
cup-systemet om placeringerne fra nr. 1 til 4. Nr. 3 i
hver pulje spiller om placeringerne 5 og 6. Nr. 4 om
7. og 8. pladsen o.s.v. Alle hold er garanteret mindst 6 
kampe og kampe alle dage. 
Se andre eksempler på vores hjemmeside.

Pris
Tilmeldingsgebyr 1.500,- kroner for 5 mands - 
2.000,- kroner for 8 mands.
Deltagergebyr kr. 675,- pr. spiller, træner og leder, som 
dækker indkvartering, bespisning og T-Shirt m.v. 
samt bustransport til og fra skolerne.
Første måltid lørdag morgen og sidste mandag 
middag.
Gebyr uden overnatning inkl. 3 x frokost kr. 300,- pr.
spiller, træner/leder.

Betaling og tilmelding
Tilmelding til stævnet SKAL ske via www.pinsecup.dk
og tilmeldingen åbner den 1. Februar 2022. Tilmelding 
til stævnet skal ske senest den 10 Marts 2022. 
Pladserne sælges efter ”først til mølle” princippet.
Holdene tilmeldes enkeltvis, hold for hold og 
der sendes en faktura med holdgebyr og når denne er 
betalt, er tilmeldingen gældende og dette vil fremgå 
på tilmeldingssiden som deltager.
Deltagergebyr skal betales senest d. 20. April 2022.
Er der spørgsmål til indbetalinger, send en mail til
tilmelding@pinsecup.dk

Ankomst og afrejse
Ankomst fredag den 3. juni efter kl. 17.00. Afrejse
mandag den 6. juni efter præmieoverrækkelsen,
ca. kl. 15.00.

Indkvartering
Indkvartering foregår i klasselokaler på skoler.
Deltagerne medbringer selv luftmadras og 
sovepose.
Af pladsmæssige hensyn er det ikke tilladt,
at medbringe de store KingSize luftmadrasser.

Spilletid
Alle kampe spilles 2 x 18 minutter. 
Finaler (1. og 2. plads) 2 x 18 minutter

Dommere
Det tilstræbes, at der kun bruges autoriserede
dommere i U11 og U12 fra LFFK og i U10 vil 
det være uddannede kampledere og 
dommeraspiranter.

Præmier
Flotte pokaler til nr. 1, 2, 3 og 4 samt 
personlige præmier til spillere i alle rækker og 3 
ledere.

Bespisning
Morgenmad spises på indkvarteringsstederne.
Frokost og aftensmad serveres på CELF / 
baneanlægget. Vi tilbyder Danmarks, måske 
flotteste stævne-frokost/buffet, som helt 
sikkert vil falde i alles smag. Vi har også 
halalslagtet menu og er der spillere med 
allergier, så klarer vi også den, besked herom 
skal gøres under tilmelding af hold.

Familiecamping
Der arbejdes på at finde en løsning til dette. Vi 
vil ca. 1. marts være klar med en udmelding på 
vores hjemmeside pinsecup.dk

Internet
Vi tilbyder alle forældre, som ikke deltager ved
stævnet, løbende opdatering af alle resultater,
krydret med billeder fra kampene på, 
facebook.dk/pinsecup, 
instagram.com/pinsecup eller via app.
Det er også muligt at se livestreaming af 
udvalgte kampe på vores facebookside.

Program
Senest 10 dage før stævnet, kan programmet 
hentes på www.pinsecup.dk. Ved ankomst 
udleveres et specificeret program med spille 
og spisetider til hvert hold.

General info om Covid-19
Vi håber at vi kan afholde et stævne uden 
restriktioner. Skulle der mod forventning være 
restriktioner, er alle forpligtet til at følge 
gældende restriktioner.
Vi vil følge DBU/SSI anbefalinger og regler og 
skulle det i værste fald ende med en aflysning, 
betaler vi pengene retur.

Yderligere information kan rettes til formand 
Leif Trane på tlf. 23 43 52 59 efter kl. 16.00 
eller på mail pinsecup@pinsecup.dk eller til 
Inge Hansen på inge@pinsecup.dk.

Derfor...
Stævnet lever ikke højt på en stor præmiesum 
til vinderne.
Til gengæld lever vi højt på, at kunne tilbyde et 
særdeles velfungerende stævne med mange 
attraktive modstandere samt spændende og 
sjove oplevelser for børn og forældre samt 
daglige konkurrencer med flotte præmier. 
NFC Syds anlæg ligger smukt placeret i grønne
omgivelser midt imellem golfbaner og 
Nykøbing Falster Zoo. Alt sammen indenfor 
gåafstand.
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