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Efter Corona-aflysningen sidste år, siger vi igen vel-

kommen til SuperBrugsen Vodskov Cup - hvor 180-

200 deltagende hold plejer at afrunde forårssæsonen 

og får en god begyndelse på sommerferien.   

SuperBrugsen Vodskov Cup er en turnering, hvor vi 

lægger vægt på, at det skal være sjovt for både spille-

re, forældre og søskende at deltage, hvorfor vi kan 

tilbyde mange andre aktiviteter end fodbold på Vod-

skov Stadion. 

De mindste spillere (U5-U7) spiller på de popu-

lære netbaner, der sikrer, at bolden er i spil i 

hele kampen. I de årgange får alle efterfølgende 

medalje overrakt på podiet af Frønse. 

De ældre spillere dyster på 5- og 8-mands-

banerne, hvor alle hold får minimum fire kampe, 

og der er sejrsbamse til vinderholdet og medal-

jer til nummer 1, 2 og 3. 

Og alle spillere, trænere og tilskuere får en god 

dag på Vodskov Stadion, der vil syde af aktivitet, 

stemning, fodbold og glade mennesker. Det er 

nemlig en del af SuperBrugsen Vodskov Cup. 

To hoppeborge - Oppustelig fodboldbane   

Ansigtsmaling  - Legeplads 

 En gratis slush-ice til alle spillere                      

og meget mere…. 

 

 

 

SuperBrugsen Vodskov Cup 2021 

vil løbende tilpasses gældende 

COVID-19 restriktioner og anbefa-

linger f.eks. antal deltagere, akti-

viteter, opdeling af baner m.m., så 

vi får en god og sikker turnering. 



LØRDAG DEN 26. JUNI 2021  

U5    3 mands, Mix drenge og piger 

U6    3 mands, Drenge og Piger 

U8    5 mands, Drenge (Niv. 1 + Niv. 2) og Piger 

U10  5 mands, Drenge (Niv. 1 + Niv. 2)  

U12      8 mands, Drenge (Niv. 1 + Niv. 2) og Piger 
 
U13/14  8 mands, Piger (to årgange sammenlagt) 

SØNDAG DEN 27. JUNI 2021 

U7    3 mands, Drenge og Piger 

U9   5 mands, Drenge (Niv. 1 + Niv. 2) og Piger 

U10  5 mands, Piger  

U11     8 mands, Drenge (Niv. 1 + Niv. 2) og Piger 

U13/14  8 mands, Drenge (to årgange sammenlagt) 

Niv 1: Niveau 1 er primært for hold, der i den daglige 

turnering placerer sig i den midterste eller nedre del 

af A-rækken eller i den midterste eller øvre del af B-

rækken. (Erfaringsmæssigt vil hold fra den øverste del 

af A-rækken ikke få de store sportslige udfordringer i 

SuperBrugsen Vodskov Cup). 

Vær ikke ”bange” for at tilmelde på Niv. 1 :-)  

Niv 2: Niveau 2 er primært for hold, der i den daglige 

turnering spiller i C-rækken eller har det svært i B-

rækken. 

Ved at tilmelde sig på det rigtige niveau, er I med til en 

fair og retfærdig afvikling af turneringen med gode og 

lige kampe. 

 

Turneringsreglement: 

Der spilles efter DBU Jyllands 

regler, dog med forbehold for 

mindre justeringer. Det gælder 

også aldersdispensation til 4. 

kvartalsspillere. 

Turneringsprogram samt regler 

for stævnets afvikling vil ca. 8 

dage før stævnet blive lagt på 

vores www.vodskovcup.dk . 

 

 

 

 



Hold  Pris  Max. Spillere 

3 mands 325 kr. 5 pr. hold 

5 mands 400 kr.  8 pr. hold 

8 mands 475 kr. 12 pr. hold 

www.vodskovcup.dk 

Tilmelding seneste torsdag den 3. juni 2021. 

Tilmelding sker på hjemmesiden. 

Her følger vejledning til betaling. 

Spørgsmål: vodskovcup@gmail.com 

SuperBrugsen Vodskov Cup er 
også på Facebook. 

Mængderabat 

ved otte hold. 


