
 

Fætter BR Cup 2017 

 

 

Kom med til den 28. udgave af Fætter BR Cup  

søndag d. 23. april-2017 i Erritsø. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fodbolddrenge og piger fra U5-U11 er velkomne. 

Tilmelding sker via vores egen hjemmeside. 
 

Pris for deltagelse afhænger af årgangene: 
U5-U7: 310kr.      U8-U10: 385kr.      U11: 410kr. 

 
Tilmeldingsfrist er d. 10. april 2017 

 

Gavepose til alle deltagere! 

http://www.egif-fodbold.dk/arrangementer/faetter-br-cup-2017/velkommen-til-faetter-br-cup-2017/
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Tilmelding: 

Tilmeldingsfrist er senest d. 10. april 2017, men sker efter først til mølle 
princippet, og der lukkes når puljerne er booket. Tilmelding er først 
gældende når der er betalt og bekræftelse er modtaget.  

Du vil altid kunne se om rækken er åben eller lukket.  

Tilmelding sker via staevner.dk, der står for håndtering af tilmeldinger 
og betalingerne for Fætter BR Cup. 

Program udsendes ikke, men du vil modtage en mail om at programmet 
kan downloades fra vores hjemmeside. 

Holdgebyrer: 

Holdtype Holdgebyr Maks. Spillere pr. hold 

3-mands hold(3:3) 
U5+U6+U7 

310 kr. 5 spillere 

5-mands hold(5:5) 
U8+u9+u10 

385 kr. 8 spillere 

8-mands hold(8:8) 
U11 

410 kr. 11 spillere 

 
Alle rækker er årgangsopdelt. Udviklingsmæssigt kan der være stor 
forskel på en klubs spillerårgang, derfor tilbydes forskellige niveauer.  

Fra U8-drenge og U9 piger laves der både A,  B og C-rækker. 

 

Alle hold garanteres minimum 3 kampe.  

 

Vi forbeholder os retten til at slå rækker sammen ved for få tilmeldinger. 
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Mad & aktiviteter 
Til årets Fætter BR Cup vil der være rig mulighed for at 
kunne købe både mad og drikkelse, så lad bare 
madpakken blive hjemme. 
 
Klubben sælger udvalgte lækkerier, som komplimenteres 
godt med en kop varm kaffe eller en kold faxe-kondi. 
 
Der vil på dagen være konkurrencer i form af boder, 
fartmåler og meget mere. Der vil frem mod stævnet 
komme flere aktiviteter, som kan følges via vores:  
 
Facebookside: Fætter BR CUP eller vores Instagram: brcup 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/Fætter-BR-CUP-1559133274350234/?fref=ts
https://www.instagram.com/brcup/
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Nærmere information omkring stævnet, aktiviteter samt 

parkering på selve dagen kan følges via vores: 

Facebookside: Fætter BR CUP eller vores instagram: brcup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse: Krogsagervej 40, 7000 Fredericia 
 
Er der spørgsmål kan man kontakte os via mail, eller på 
telefon.  

Mail: brcup@egif-fodbold.com  

Stævneansvarlig(Tina Aabo): 26 11 09 10 

Stævneansvarlig(Rasmus Jakobsen): 40 83 14 81 

https://www.facebook.com/Fætter-BR-CUP-1559133274350234/?fref=ts
https://www.instagram.com/brcup/
http://map.krak.dk/?c=55.5418,9.7098&z=14&q=%22krogsagervej%2040%22;geo
mailto:brcup@egif-fodbold.com

