Invitation til NB Skole Cup 2017
Støttet af I.P. Nielsen Fonden
NB Skole Cup afholdes fredag, lørdag og søndag i uge 43, og du og din klasse er hermed inviteret.
Stævnet afholdes, som altid, i Nordals Idrætscenter.
NB Skole Cup er primært et socialt arrangement, hvor alle klasser samt deres forældre og lærere fra de
tidligere Nordborg, Augustenborg og Sydals kommuners skoler, kan dyste mod hinanden, men hvor det
primære er, at alle får en god oplevelse og har hyggeligt samvær med jævnaldrende, også på tværs af
skolerne. Nogle benytter lejligheden til at stifte bekendtskab med fodbold for første gang, andre til at vise
kammeraterne, hvad de har lært til fodboldtræningen.
Som et særligt tiltag får alle deltagende piger, som ikke går til fodbold, mulighed for at få et gratis
medlemskab i Nord-Als Boldklub i et halvt år.
For at arrangementet fortsat kan blive en succes og blive afviklet på en for alle fair måde, ønsker vi at
præcisere nogle få retningslinjer, så alle får en god dag.








Alle kampe afvikles på bane med håndboldmål.
Et hold består af 4 spillere og max. 3 udskiftningsspillere.
Der kan kun tilmeldes mixhold. Dvs. at der som minimum skal være1 pige på banen.
Der skal som minimum være tilmeldt 4 hold i en række for at den gennemføres.
Alle spillere skal gå i den samme klasse.
Holdene bør sammensættes med fokus på, at det skal være sjovt at deltage.
En spiller kan kun optræde på ét hold.

I rækken for 0. klasse får alle spillere medaljer.
I rækkerne for 1.-9. klasse vil der være medaljer til nr. 1-3 i hver række.
I forældre/lærerrækken er der personlige præmier til nr. 1-3 samt en pokal til det vindende hold.
Desuden vil der løbende blive uddelt ”spurt-præmier” for gode indsatser på banen.
Øvrige regler følger sammen med turneringsplanen, som forventes klar ca. 2 uger før stævnet
afholdes, og vil blive tilsendt via mail til den mailadresse, som oplyses i forbindelse med tilmeldingen.
Yderligere information vil kunne findes på Nord-Als Boldklubs hjemmeside. www.nordals-boldklub.dk.
Tilmelding skal ske via hjemmesiden: http://nordals-boldklub.dk/tilmelding-1.html
Tilmeldingsgebyret på kr. 250,- pr. hold skal indbetales på Nord-Als Boldklubs konto i Sydbank
Reg. nr.: 8011 Konto nr.: 1101343. Husk ved betalingen at påføre Skole, Klasse og Holdnavn.
Et hold betragtes først som endeligt tilmeldt når tilmeldingsgebyret er indbetalt.
Sidste frist for indbetaling og derved endelig tilmelding er fredag den 29. september 2017.
Ved afbud senere end fredag 13. oktober refunderes tilmeldingsgebyret ikke.
Forventet tidsplan:
Fredag den 27. oktober
Lørdag den 28. oktober
Søndag den 29. oktober

7. – 9. klasse.
3. – 6. klasse.
0. – 2. klasse samt forældre/lærere

Vi glæder os til at se en masse af jer!
Evt. spørgsmål til arrangementet bedes rettet til
Beth Dybsø Jensen
Mobil: 51 72 45 53
Email: beth@dbjensen.dk

