
Sportigan Skjern Cup
i Nørre Bork

U5 -U13 pige- og drengerækker

3. - 4. - 5. februar 2017



Bork FK, Sportigan Skjern og DGI Vestjylland indbyder til indendørs

fodboldstævne hvor fair Play og kammeratskab vil blive vægtet højt og præmieret

løbende under stævnet.

Sidste år deltog ca. 350 spillere i den 1. udgave af Sportigan Cup Skjern, og ALLE

spillere fik oplevelsen af, at få lov at løbe indløb til musik og røg, uanset

slutplacering.

Tilmelding:

Vi åbner op for tilmeldingen 1. oktober 2016, tilmeld jer inden 1. november og deltag i

lodtrækningen om 5x6 gavekort til Sportigan Skjern a 50 kr. stykket og

5x6 indgangsbilleter til Bork Legeland.

Vi lukker for tilmelding 22. januar 2017

Tilmelding sker via www.dgi.dk/201705404003

Holdgebyr:

U5-U7: 300 kr

U8-U12: 350 kr.

U13: 400 kr.

Tilmed jeres hold inden den 1. november

Og deltag i lodtrækningen om 10x6 gavekort til
Sportigan Skjern og Bork Legeland

Sportigan Skjern Cup i Bork

Igen i år venter en stor oplevelse for den enkelte spiller.
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http://www.dgi.dk/201705404003


Spilledage:

Fredag den 3. februar:

U12 drenge og U13 drenge

Lørdag den 4. februar formiddag:

U5 mix og U6 mix

Lørdag den 4. februar eftermiddag/aften

U9-U10 og U11 drenge

Søndag den 5. februar formiddag/eftermiddag

U7 og U8 drenge

Søndag den 5. februar eftermiddag

Alle piger rækker

Sportigan Skjern giver en medaljer til alle spillere som deltager.

Der  er ligeledes ekstra gaver til 1. og 2. pladserne i U8 - U13 samt pokaler til

vinderne

Bemærk:

U5 til U7 spiller på tværs af stor bane.

Holdene vil blive niveau opdelt i A og B/C rækker - sørg for at melde til i det rigtige

niveau

Vi forbeholder os retten til , at slå rækker sammen, ved for få tilmeldte hold

Spilleplan udsende pr. email til holdlederen torsdag den 26. januar 2017

Spillested:

Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet

Stævne information
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Spørgsmål vedr. tilmelding kontakt:
Vibeke Krog Bro, DGI Vestjylland, tlf. 79404265 eller
mail: vibeke.krog.bro@dgi.dk

Praktisk info og øvrige spørgsmål:
Søren Grum tlf. 29866651 eller mail fodbold@borkfk.dk

Join us on Facebook: Fodbold & Fikse Driblinger


