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Fætter BR CUP 2018 – søndag 22. april  

Velkomst og praktiske oplysninger 
 

EGIF fodboldafdeling byder velkommen til udendørsstævnet Fætter BR CUP, som afholdes for 29. 

gang i samarbejde med Fætter BR, Føtex, SuperBrugsen Erritsø, 123fest.dk, Faxe Kondi og Sport 24  

Vi vil gerne takke Fætter BR, Føtex, SuperBrugsen Erritsø, 123fest.dk, Faxe Kondi og Sport 24 for 

deres store hjælp og velvilje til at finde præmier til alle deltagerne 

Fætter BR CUP er igen i år et stort stævne med over 100 deltagende hold 

Det betyder, at der i perioder kan blive trængsel i omklædningsrummene samt på parkeringspladserne. 

Vi håber på jeres forståelse og samarbejdsvilje 

Vi opfordrer til at I medtager jeres ting fra omklædningsrummene, når I går til banerne. Dette for at 

skabe plads, samt for ikke at friste andre til at tage noget som ikke tilhører dem 

I Erritsø har vi implementeret DBUs holdninger og handlinger, dvs. at man stiller med jævnbyrdige 

hold 

Skån naturen/banerne, smid affald i de opstillede affaldsbeholdere. Få udleveret en pose til 

indsamling af dit eget holds affald i stævne-teltet 

 

Fætter BR CUP er et breddestævne, hvor der er personlig gave til alle spillere. Gaverne bliver overrakt 

på podiet ved stævneteltet efter holdene har spillet den sidste kamp 

Tanken med stævnet er, at alle skal have noget ud af det, og i de yngste rækker spiller vi IKKE niveau 

opdelt, så vi forventer at klubberne stiller med jævnbyrdige hold 

På https://www.facebook.com/EGIFfodbold/ kan du altid finde de seneste opdateringer omkring 

stævnet. Det er uundgåeligt, at der ved et stævne af denne størrelse sker ændringer i programmet, så 

hold dig orienteret herom. Efterfølgende vil du kunne finde billeder fra stævnet på vores facebookside 

Husk at fortælle til alverden, hvis I har haft en god oplevelse. Har du haft en dårlig oplevelse fortæl det 

til stævneledelsen, så vil vi gøre alt for, at det bliver en god oplevelse næste år 
 

https://www.facebook.com/EGIFfodbold/
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Fætter BR CUP 2018 – søndag 22. april  

Velkomst og praktiske oplysninger 

 

Husk det er et breddestævne, du har tilmeldt dit hold. 

Praktiske oplysninger: 

Spillested: Fremgår af stævneprogrammet og kortet over banerne kan ses her – Baneoversigt 2018 

Omklædning: I Erritsø hallerne Krogsagervej 42, 7000 Fredericia – Find vej på krak 

Parkering: Se plan over parkering  

Toiletter: Ved Erritsøhallerne og klubhuset + det gamle klubhus 

Afviklingen: Der spilles 3-4 kampe for alle hold. I puljer med flere end 5 hold, spiller man IKKE alle 

mod alle i puljen 

Frugt: Der udleveres det gratis frugt, i et af teltene på pladsen. Hold øje på dagen. 

Legeland: Vi har i samarbejde med 123fest.dk en masse hoppeborge på pladsen. Det er gratis for alle 

børn at benytte dem. Husk at tage fodtøjet af, inden brug. Brug af hoppeborgene er på eget ansvar.  

Boder: Vi har placeret boder rundt omkring på pladsen, så der er rig mulighed for at forsyne sig med 

mad og drikke 

Præmier: Der kåres ingen stævnevindere. Efter sidste kamp skal holdet møde op ved stævneteltet, 

hvorfra alle spillerne vil få overrakt en personlig præmie.  

 

3-mands max. 5 personlige præmier  

5-mands max. 8 personlige præmier  

 

 

 

http://www.egif-fodbold.dk/faetter-br-cup-2018/faetter-br-cup-2018/bane-oversigt-2018/
http://www.egif-fodbold.dk/klubben/find-vej/
http://www.egif-fodbold.dk/faetter-br-cup-2018/faetter-br-cup-2018/parkerings-muligheder/
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Fætter BR CUP 2018 – søndag 22. april  

Velkomst og praktiske oplysninger 

 

Regler: DBU Jyllands regler for 3- og 5 mands er gældende. Først nævnte hold starter kampen. Ved 

trøjelighed tager sidst nævnte hold overtrækstrøje på. Hvis man ikke selv har overtrækstrøjer med, 

forefindes der et sæt i det ene mål på hver bane. Særregler finder du beskrevet i denne info 

Ekstra spiller på banen: I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at 

undgå meget store nederlag er der indført følgende regel. Det er således tilladt at sætte én ekstra 

spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold 

kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering 

Spilletid og spilleform: I 3:3 rækkerne spilles 1x8 minutter og i 5:5 rækkerne spilles der 2x10 

minutter. Uret stoppes ikke ved halvleg. 

Stævneledelse: Husk at melde jeres ankomst i stævneteltet.  

Stævneansvarlig: Kim Stewen tlf. 53 80 58 00 / mail: brcup@egif-fodbold.dk 

Derudover opfordrer DBU til at følgende overholdes:  

• At alle børn går glade hjem – hvad enten de har vundet eller tabt  

• At holdene tager hensyn til modspillerne  

• At spillerne udviser fairplay i kampen, undgår snyd og film 

• At man undgår protester og udvisninger  

• At alle medvirker til at skabe god stemning under stævnet 

 

Med ønske om et godt stævne fra hele fodboldafdelingen i Erritsø GIF 

mailto:brcup@egif-fodbold.dk

