
 
 

Velkommen til 
SuperBrugsen 

Vodskov Cup 2022 
  
 Weekenden den 
 25.-26. juni 

 
 

Vodskov IF byder velkommen! 
 
Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne – SuperBrugsen 
Vodskov Cup 2022, der i år afvikles for 18. gang på LuksusBaby Arena. 

Ja – sponsorerne har også nået Vodskov by og Vodskov Stadion       

 
VI har glædet os meget til at komme i gang efter to års pause pga. Corona, og 
vi er glade for, at 134 hold, der repræsenterer 27 nordjyske klubber, har taget 



mod tilbuddet. Dermed vil omkring 1700 fodboldspillere deltage i turneringen – 
der er den største idrætsaktivitet i Vodskov by. 
 
Stævnet afvikles som bekendt over 2 dage – og der vil spilles på hhv. 3-
mands, 5-mands og 8-mands begge dage – hvilket betyder, at der er både 
små og store spillere begge dage. 
Der skal spilles 308 kampe! 
 
 

Stævnekontor 
Ved ankomst til LuksusBaby Arena, bedes alle deltagende hold henvende sig 
på stævnekontoret, der er lige ud for terrassen ved klubhuset. 
 
Så kan vi registrere jeres ankomst, og hvert hold modtager endvidere en 
Mæglerhuset-kupon til sluch ice.  
Holdet skal foretage samlet bestilling af slush ice. 
 
Ligeledes får holdledere/trænere tilsendt en SMS med en kode, så vi alle i 
fællesskab kan indtaste resultater, så snart kampene er slut. Det er i alles 
interesse, at man hele tiden kan se aktuelle stillinger og de næste kampe. 
 
Der er omklædningsmuligheder i klubhuset, men kapaciteten er begrænset – 
så vi anbefaler, at I er klædt om hjemmefra. 
 
Der er ophængt baneoversigter, således I nemt kan finde den bane, hvor det 
enkelte hold afvikler sine kampe. 
 
 

Parkering 
Der er to ”parkeringsområder” til Vodskov Cup. ”Parkeringsområde SYD”, der 
primært henvender sig til trafikken, der kommer fra vest ind i Vodskov – og 
parkeringsområde NORD” til dem, der kommer fra øst. 
Se under ”Parkering” på www.vodskovcup.dk. 
 
Der er ikke parkeringsmuligheder foran klubhuset, ligesom området ved Super 
Brugsen og REMA ikke må benyttes – idet disse parkeringspladser er 
forbeholdt forretningernes kunder. 
 
Vis hensyn ved parkering – så Vodskovs borgere fortsat kan komme ud af 
deres indkørsler og evt. redningskøretøjer kan komme frem i byens gader. 
 
 



 
 

Præmier 
Der er medaljer til alle U5, U6 & U7 spillere. 
 
Rækkerne U8-U12 spiller om guld-, sølv- og bronzemedaljer. Der er hold-
maskot til vinderholdet i hver række. Der er præmieoverrækkelse snarest 
muligt efter, at sidste kamp i puljen er spillet. Præmieoverrækkelse finder sted 
foran stævne kontoret på vores præmie-repos. Overhold afspærring, så alle 
kan få taget fotos. 
 

                               
 

Opvarmning 
Holdet bedes medbringe egne bolde til opvarmning. Vi kan desværre ikke 
tilbyde jer, at låne bolde til stævnet. Opvarmning kan i øvrigt ske på de frie 
arealer. 

 
Turneringsreglement 
Der spilles efter DBU Jyllands regler, dog med forbehold for mindre 
justeringer.  
 



1. Kamptider: 
a. 3-mands  1 x 12 min 
b. 5-mands  1 x 17 min 
c. 8-mands  1 x 17 min 

2. Stævneledelsen afgør evt. protester – protester skal være afgivet senest 
30 min. efter at kampen er slut 

3. Holdene skal være klar senest 10 min. før det i planen fastsatte tidspunkt 
4. Ved trøjelighed skifter sidstnævnte hold – medbring selv skiftetrøjer 
5. Den almindelige aldersdispensation for spillere født i 4. kvartal året før er 

gældende. 
6. Der må sættes en ekstra spiller ind, hvis man skulle komme bagud med 3 

mål – det øges med yderligere en spiller, hvis man pludselig er 6 mål bag 
ud osv. 

 
Turneringsafgørelse ved pointlighed: 

1. Indbyrdes kamp 
2. Måldifference i alle puljekampe 
3. Flest scoret mål i alle puljekampe 
4. Straffespark 

 
Uafgjorte slutspilskampe afgøres direkte i straffesparkskonkurrence. 
Der sparkes med tre skytter i første omgang for 5- og 8-mandskampe. 
 
Uafgjorte placeringskampe forbliver uafgjorte. Afgøres ikke. 
 
I rækkerne U5-U6-U7 (3-mands netbanerne) skal førstnævnte hold i 
programmet generelt stille en kampleder (træner/leder/forælder) til kampen. 
Der gives fælles start- og slut båt (med kompressorhorn) for alle baner – og 
tiden kan følges på stadionuret. 
I nogle af kampene vil Vodskov IF stille med en ungdomskampleder (12-14 år) 
på baggrund af positive erfaringer og tilbagemeldinger sidste år.  
 
5- og 8-mandskampe afvikles med kampledere fra Vodskov IF. 
 
Vodskov IF har udpeget en stævnejury, der er øverste myndighed ved evt. 
tvivlsspørgsmål. Stævnejuryen holder til ved stævnekontoret. 
 
Vodskov IF opfordrer alle til fair play og god sportslig tone og omgangsform – 
faktisk bare som I plejer ☺ ….og husk, at SuperBrugsen Vodskov Cup er uden 

VAR       

 



 
Aktiviteter på sportspladsen 
Alle aktiviteter i forbindelse med stævnet er GRATIS for alle deltagere inkl. 
medfølgende søskende 

 
 

                        

 

 
 

 

Ansigtsmaling 
 
Kom og bliv malet som 
en farlig løve, en smuk 
prinsesse, eller?? 
 
 

Hoppeborge 
 
Kom og hop i en af de to 
hoppeborge – her kan du 
boltre dig med dine 
kammerater! 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

Cafeteria, salgsbod og 
grill 
 
Der er begge dage åbent 
for køb af mad og 
drikkevarer i vores 
salgsbod, grill telt og 
cafeteria. 
 
Der kan betales kontant 
og med mobilepay. 
 
 

 

Adresse: 
 
Vodskov IF  
Fodboldafdelingen 
Vodskovvej 15 
9310 Vodskov 
 
www.vodskovcup.dk  
 
www.vodskovfodbold.dk 
 

 
 

Fartmåler m.m. 
 
Vores tøjsponsor UniSport 
opsætter fartmåler – så det 
kan afgøres, hvem på holdet, 
der sparker hårdest. 
 
 

http://www.vodskovcup.dk/
http://www.vodskovfodbold.dk/


              

 

 


