
Velkommen til NFC
NFC har hermed fornøjelsen for 38. gang, at invitere til 
Pinsecup. Danmarks største, stærkest besatte og hyg-
geligste fodbold-stævne for drenge U10, U11 OG U12.

Oplevelser 
Et af højdepunkterne i den hyggelige og tradition-
rige Pinsecup, er et besøg i SvømmeCenter Falster. 
Centret ligger lige op af NFC Syds anlæg og byder på 
muligheder for sjov eller afslapning. Vi tilbyder i 2020 
også livestream fra nogle af kampene; hold øje med 
fb.com/pinsecup.

Rækker 
8-mands:U12 A • U12 B • U12 C • U12 D • U11 A • 
U11 B • U11 C • U11D •  U10 A • U10 B • U10 C •  
U10 D (Begynder)

Antal deltagere 
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. Se andre eksempler på vores hjemmeside.

Pris 
Tilmeldingsgebyr kr. 2.000,- pr. hold.  
Deltagergebyr kr. 650,- pr. spiller, træner og leder, som 
dækker indkvartering, bespisning, T-Shirt og en tur i 
SvømmeCenter Falster m.v. 
Første måltid lørdag morgen og sidste mandag middag. 
Gebyr uden overnatning inkl. 3 x frokost kr. 275,- pr. 
spiller, træner/leder.

Betaling og tilmelding 
Tilmelding til stævnet SKAL ske via www.staevner.dk 
og tilmeldingen åbner den 20. januar 2020. Betaling af 
tilmeldingsgebyr samt tilmelding til stævnet skal ske 
senest den 18. februar 2020, dog sælges pladserne efter 
”først til mølle” princippet.

Bekræftelse for tilmelding fremsendes senest 2 dage eft-
er tilmelding. Betaling af deltagergebyr skal ske senest 
den 1. april 2020.

Indbetalinger skal ske til Jyske Bank, reg. nr. 5067 kon-
to nr. 0001468069. Husk at anføre holdnr. og klub! Er 
der spørgsmål til indbetalinger, send en mail til 
kasserer@pinsecup.dk

OBS: Samme weekend afholdes der også et fodboldstævne i 
NFC Nord for piger U8 - U14. Mere info kontakt: 
Reneolsen@nykobingfc.dk

Ankomst og afrejse 
Ankomst fredag den 29.maj efter kl. 17.00. Afrejse 
mandag den 1. juni efter præmieoverrækkelsen, 
ca. kl. 15.00.

Indkvartering 
Indkvartering foregår i klasselokaler på skoler. 
Deltagerne medbringer selv luftmadras og sove-
pose. Af pladsmæssige hensyn er det ikke tilladt, 
at medbringe de store/høje KingSize luftmadrass-
er. 

Spilletid 
I alle kampe spilles 2 x 20 minutter. Finaler (1. og 
2. plads) 2 x 20 minutter

Dommere 
Det tilstræbes, at der kun bruges autoriserede 
dommere fra LFFK.

Præmier 
Flotte pokaler til nr. 1, 2, 3 og 4 samt personlige 
præmier til 11 spillere i alle rækker og 3 ledere.

Bespisning 
Morgenmad spises på indkvarteringsstederne. 
Frokost og aftensmad serveres på CELF. 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 kræves dog senest den 1. maj til 
bespisning@pinsecup.dk

Familiecamping 
NFC tilbyder familiecamping ved  
Lindeskovs-skolen, som vi plejer. Pris pr. døgn 
kr. 195,-/enhed. Pris for 3 døgn kr. 450,-/enhed. 
Prisen inkluderer tilslutning til el samt bade- og 
toiletfaciliteter. Kontakt Troels Due på  
tlf. 40 33 46 50 efter kl. 16.00 eller send en mail til 
camping@pinsecup.dk

Ønskes anden overnatning henvises til vores 
hjemmeside www.pinsecup.dk

Internet 
Vi tilbyder alle forældre, som ikke deltager ved 
stævnet, løbende opdatering af alle resultater, 
krydret med billeder fra kampene, på  
www.pinsecup.dk eller via app.

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.

Sidste års deltagende klubber 
AIK 65 Strøby, Allerød FK, B 1908, B 1973, Barcelona 
Training Academy, Ballerup-Skovlunde, Blovstrød IF, 
Borup IF, FA 2000, Farum BK, Gadstrup, GFA, Greve 
Fodbold, Glostrup FK, Hekla, Herlufsholm GF, HUI, 
Humlebæk, HVB Himmelev V., Hvidovre IF, Karlslunde, 
KB, Kirke Værløse, Køge Nord, LUI, LSF, Lyngby, Lyseng, 
FC Nakskov, Præstø IF, NFC, Nivå Kokkedal, Næstved IF, 
Slagelse B&I, Solrød FC, Team Falster, Tingsted BK, Valby 
BK, Vallensbæk, Viby IF / VG Fodbold, Virum-Sorgenfri, 
Væggerløse og Ølstykke FC.

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.

Alle deltagere tilbydes en våd tur i Svømme-Center Falster, 
et svømme- og badeland beliggende lige ved siden af NFC 
Syds anlæg. NFC Syds anlæg ligger smukt placeret i grønne 
omgivelser midt imellem golfbaner og Nykøbing Falster 
Zoo. Alt sammen indenfor gåafstand.

29. MAJ - 1. JUNI 2020
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