
Udsendelse af turneringsprogammer
Turneringsprogram vil blive sendt til den oplyste mailadresse ved tilmeldingen. Pro-
grammet vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.nbsif.dk.

Spørgsmål
Har du spørgsmål i forbindelse med Skoleturneringen Smurfit Kappa Cup 2019, 
kan du henvende dig til:
Palle Uglebjerg, tlf. nr. 40 70 94 44, mail: nbsifformand@nbsif.dk

HUSK
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 4. december 2019.

SKOLETURNERINGEN I FODBOLD
i Lyshøjhallerne

20. og 21. december 2019
Turneringen starter kl. 14.00 den 20. december

Cup

Sidste frist for tilmelding er 
mandag den 4. december 2019.

Spar kr. 50,00 ved tilmelding inden 
den 17. november 2019.



Deltagergebyr
Deltagergebyret er kr. 200,00, dog kun kr. 150,00 ved tilmelding inden den 17. 
november. Deltagergebyret skal overføres til konto:
9874 3060222346 eller betales ved tilmeldingen.
Sidste frist for tilmelding er den 4. december 2019.

Præmier
Skolepræmie: Den bedste skole i årets turnering tildeles den store skolepokal.
Holdpræmie: Det vindende hold modtager en pokal samt en sponsor t-shirt.  
Spurtpræmier: For gode, sjove eller flotte detaljer uddeles spurtpræmier.
Medaljer: 0. - 2 klasse modtager alle en medalje.

Tilmelding
Tilmelding sker ved at gå ind på www.nbsif.dk/Smurfit Kappa Cup 2019.

Tilmeldingsfrist
Senest onsdag den 4. december 2018.

Spilletidspunkter
Vi vil forsøge at få finalerne afviklet samme dag som de indledende kampe afslut-
tes for hver række.

GDPR
Ved stævnet kan der blive taget fotos og videoer, som bruges til brochurer, web-
sites og lignende. Hvis holdet ikke ønsker dette, skal der sendes en mail til 
nbsifformand@nbsif.dk 

Indbydelse
Nr. Bjert/Strandhuse Idrætsforening indbyder til jule-skoleturneringen "Smurfit 
Kappa Cup" i indendørs fodbold i Lyshøjhallerne.
NBSIF fortsætter succesen fra sidste år, og afholder igen den traditionsrige jule-
turnering "Smurfit Kappa Cup". Vi håber, rigtig mange vil deltage.
Som din skoles idrætsansvarlige modtager du dette materiale, og vi håber selv-
følgelig, at du vil være med til igen at skabe nogle festlige rammer for de mange 
fodboldinteresserede skolebørn i Kolding Kommune.
Vi beder dig sørge for at fordele invitationerne og hænge plakaterne op så rigtig 
mange af eleverne på jeres skole, får mulighed for at være med.
På den måde er det vores håb, at vi sammen med vores sponsor, Smurfit Kappa 
Danmark AS, igen i år vil være i stand til at skabe rammerne for to underholdende 
dage omkring jul.

Turneringen afvikles i de to Lyshøj haller på følgende dage:
· Fredag den 20. december 2019 fra kl. 16.00, hvor læreholdene og 6. - 10. 
 klasserne spiller.
· Lørdag den 21. december 2019 fra kl. 09.00, hvor 0. - 5. klasserne spiller.

Afvikling
I de indledende runder placeres de tilmeldte så vidt muligt i puljer à 4 eller flere 
hold, så alle hold er garanteret mindst 3 kampe.
Ved for få hold i ét klassetrin forbeholder vi os ret til at sammenlægge 2 klassetrin.

Regler for både pige- og drengehold
· Et hold må bestå af spillere fra samme klassetrin. Det er tilladt at stille flere hold  
 fra samme klassetrin. Der kan også tilmeldes mixhold, som består af piger og  
 drenge. Det er her et krav, at der hele tiden er 2 pigespillere på banen. Hvert hold  
 består af max 7 spillere. Det er ikke tilladt at spille på flere hold i samme klasse 
 trin.

Lærerhold
Vi genoptager traditionen med at give lærerne mulighed for at kæmpe mod 
hinanden. Lærerholdene deltager gratis, og alle kampene afvikles fredag den 20. 
december.


