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21. SKOLESTÆVNE I INDEFODBOLD

For 21. gang arrangerer fodboldklubberne Hedensted IF, 

Løsning IF

og Sole IF et skolestævne i indendørs fodbold.

Det er en sjov og festlig dag for alle deltagere fra 0.-9. 

klasse. Piger og drenge spiller sammen og man behøver 

ikke at have spillet fodbold før.

Stævnet foregår i Hedensted Centeret lørdag-søndag i 

uge 43:

0.-4. klasse spiller lørdag den 29. oktober

5.-9.klasse spiller søndag den 30. oktober

0.-2. klasse: Medaljer til alle deltagere!

Øvrige årgange: Præmier til 1., 2. og eventuelt 3. plads

PRÆMIER

Kun for 0.-4. klasse:

Der er pokal og slik til den klasse på hver årgang, der 

hepper og giver bedst opbakning til sit/sine hold



Holdledere

Det er forældrene, der tilmelder holdene og er holdledere (ikke skolens 

lærere!). Vi håber, at mange forældre vil stille op. 

Bemærk, at der kan godt tilmeldes flere hold fra samme klasse.

Der skal være en ansvarlig voksen for hvert hold. 

Vedkommende skal være til stede på stævnedagen.

Regler
Stævnet afvikles efter DBU Jyllands regler for indefodbold med justeringer 

– blandt andet:

▪ Der kan deltage 9 spillere pr. hold i 0. og 1. klasse (øvrige hold må max. 

have 7 spillere) og der spilles med 4 spillere på banen.

▪ Kun blandede hold kan deltage. Der skal være både drenge og piger på 

alle hold, og mindst 1 pige skal være på banen under hele kampen.

▪ Pigemål tæller dobbelt.

▪ En spiller må kun spille for sin egen klasse. Dog accepteres det, at der 

blandede hold fra 0. klasse, men kun hvis det skyldes ændringer i 

klassesammensætningen efter at holdet blev tilmeldt.

▪ En spiller må kun spille for et hold.

▪ Se det fulde regelsæt på skolecuppen.dk

Stævnearrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse en årgang, hvis der er 
tilmeldt for få hold og ændre reglerne, hvis det skønnes nødvendigt for at 
sikre en fair og ordentlig afvikling af stævnet. Arrangørerne forbeholder sig 

også retten til at ændre holdnavne, der er anstødelige.

Særregel for talent-/idrætsklasser

For at sikre så stor jævnbyrdighed som muligt i stævnet, 

må hold fra kommunens talentidrætsklasser højst have 2 

spillere fra fodboldklubber på banen samtidigt.

21. SKOLESTÆVNE I INDEFODBOLD

skolecuppen.dk


TILMELDING
Tilmelding sendes pr. mail til tilmelding@skolecuppen.dk.

Stævnegebyr: kr. 200 pr. hold. Skal indbetales på kontonr. 1681 

3226675425 eller Mobilepay på 2167 9748.

Angiv venligst klasse + holdnavn i betalingsteksten.

Tilmelding og betaling skal være os i hænde senest onsdag den 28. 

september.

Tilmeldingen skal indeholde nedenstående oplysninger 

(tilmeldingskupon kan evt. udfyldes, skannes og mailes).

HUSK at give holdet et sigende navn – det må ikke kun være 

klassenavnet, da flere hold så vil have samme navn i programmet.

Stævneprogram vil blive udsendt på mail til de holdansvarlige senest 

onsdag den 19. oktober.

HOLDOPLYSNINGER

Skole

Klasse

Holdnavn

HOLDANSVARLIG

Navn

E-mail

Telefon

mailto:skolefodbold@clasig.dk


ARRANGØRER

Fodboldklubberne Hedensted IF, Løsning IF og Sole IF er 

arrangører af skolestævnet i indefodbold.

For nærmere informationer kontakt:

info@skolecuppen.dk

PRAKTISK HJÆLP SØGES!

Skolestævnet i indefodbold er et stort stævne og der skal en del 

mennesker til at få det afviklet.

Vi mangler frivillige, der vil hjælpe os max 2 timer lørdag eller 

søndag:

Kampledere (dommere)

Kun til lørdagens kampe, dvs. til og med 4. klasse.

Koordinatorer ved dommerbordet

Til tidstyring af kampene, registrering af resultater m.v. Der er altid to 

ved dommerbordet og der gives instruktion, så det kræver ingen 

specielle forudsætninger.

Mail info@skolecuppen.dk, hvis du kan afsætte et par timer lørdag 

eller søndag og bidrage til en godt stævne.

Hedensted IF      Løsning IF      Sole IF

Kontakt os også, hvis du også vil sponsorere præmier 

og bidrage til en god tradition i lokalområdet


