
MADSBY  
PIGE CUP  • 2017  

Internationalt stævne for U 9, U10, U11, U12, U13 og U14/U15 piger  

2. juni - 4. juni i Fredericia

Arrangør: Fredericia fF

madsbypigecup.dk



MADSBY PIGE CUP For 22. gang indbyder Fredericia fF til MADSBY 
PIGE CUP. Som tidligere år arrangeres stævnet i 
samarbejde med Fredericia Kommune. 

Sidste sommer morede 152 pigefodboldhold sig i 
flot solskinsvejr i Fredericia. 

Madsby Pige Cup er et fodboldstævne for både 
bredden og eliten. Holdene niveaudeles i slutspillet.

Madsby Pige Cup/Albani vil tilgodese pigefodbold, 
som tit og ofte bliver overset af stævner i Danmark. 

Fredericia fF tilbyder et stævne, hvor pigerne får 
optimale forhold både sportslig og socialt. 

Familiecamping: 

Der etableres familiecamping lige op ad 
banerne og ved siden af Madsby Legepark

Tilmelding på Madsbypigecup.dk senest 26. maj 2017.

Danmarks største stævne - kun for piger

GÆST I MADSBY

Med udgangspunkt i Madsby Pige Cup har I rig lejlig-
hed til oplevelser i Fredericia Madsby Legepark, der 
ligger i umiddelbar nærhed. Fredericia Bowling cen-
ter er ligeledes beliggende i kort afstand fra stævnet.

www.visitlillebaelt.dk   www.f-i-c.dk

Med sin placering midt i Danmark er Fredericia 
det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter 
oplevelser ud over pigefodbold. I selve Fredericia 
befinder du dig i en levende og dynamisk by, der 
emmer af historisk charme og atmosfære. Byen blev 
grundlagt i 1650 og er så heldig at have Danmarks 
bedst bevarede fæstningsanlæg, der i dag er en unik 
og naturskøn bypark. I den nyrenoverede bymidte 
byder byens små torve velkommen med gode re-
stauranter og caféer, som spiller fint sammen med 
byens smukke gamle huse. Musik, Stand Up, krigs- og 
kulturhistorie, moderne kunst og Danmarks største 
gratis legepark; skov, strand og moderne havneliv. 

Velkommen til!

Læs meget mere på www.lillebaelt.dk

Vi glæder os til at se jer. 

MADSBY PIGE CUP 
ER NEMLIG
Stævnet kun for piger

• Her bliver de små piger ikke overset.
• Stævnet med familiecampingplads ved fodbold-

banerne
• Stævnet med overnatning på skoler tæt ved  

banerne
• Stævnet hvor alle spillere får en erindringsgave 

og en medalje
• Stævnet med mange lige kampe, da der er slut-

spil i flere niveauer



TURNERINGSFORM
Stævnet er for  
U 9   - Født 01. januar 2008 eller senere 
U10  - Født 01. januar 2007 eller senere 
U11  - Født 01. januar 2006 eller senere                     
U12  - Født 01. januar 2005 eller senere 
U13   - Født 01. januar 2004 eller senere 
U14/U15 - Født 01. januar 2002 eller senere

Hvert hold må benytte maksimum to spillere, som 
er født i det sidste halvår i året før den pågældende 
aldersgruppe. 

U9-U10 spiller 5-mandsbold. 
U11-U13 spiller 8-mandsbold. 
U14/U15 spiller både 8-mands og 11-mandsfodbold

Der skal tilmeldes minimum otte hold ellers  
aflyses rækken.

Indledende puljer:  
I alle rækker fordeles de tilmeldte hold i indledende 
puljer af tre eller fire hold.

PRÆMIER

Alle spillere får en erindringsgave for deltagelse i 
Madsby Pige Cup.

Der er flotte personlige præmier til nummer et og 
to i hvert slutspilsniveau.

Alle spillere får en medalje ved en festlig præmie-
overrækkelse. 

Slutspil:  
Søndag er der slutspil i op til fire niveauer.  Alle hold 
går videre til slutspil. 

5, 8 og 11 mands rækker spiller slutspil i puljer, der 
afsluttes med finale.  
 
Spilletid pr. kamp vil være 2x15 minutter.

Program udsendes den 28. maj 2017 og vil inden 
blive offentliggjort på madsbypigecup.dk

UNDERHOLDNING OG AKTIVITETER
• Fredag aften er der officiel åbning af stævnet

• Der vil være musik, underholdning og spændende 
aktiviteter i Madsby

Banerne er beliggende ved siden af Fredericia stør-
ste turistattraktion Madsby Legepark.

Der er gratis adgang til Legeparkens område, og 
her kan man alle faciliteter benyttes. Legeparken har
en stor dyreafdeling, en stor central sandlegeplads 
med rutcherør, en tarzanbane for de større børn, 
iskiosk med stort udvalg også mad og sandwich, 
souvenirbutik, eventyrgrotte, madpakkehuse, og 
grønne områder med bord/bænk sæt.

Det eneste man skal betale for er, en tur i bådene, 
en tur med Madsby Toget, eller hvis du vil grille.



TILMELDING  
Vi henviser til tilmeldingsblanket på madsbypigecup.nemtilmeld.dk

Spørgsmål i forbindelse med tilmelding af hold og camping kan altid rettes til sekretariatet  
på tlf.: 21 36 65 20 og mail: sek@madsbypigecup.dk

TILMELDING/BETALING

Sidste frist for tilmelding er 30. april 2017. 

Tilmelding skal ske på madsbypigecup.nemtilmeld.dk

Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen bekræftelse på 
din tilmelding samt faktura med indbetalingsinformationer. 

Hold-deltagergebyr forfalder til betaling senest den 6. maj 
2017. 

SPØRGSMÅL TIL MADSBY  
PIGE CUP

Vedr. stævne/tilmelding:  
Svend Erik Kristensen +45 21 45 52 10 
Besøg madsbypigecup.dk. Her vil du kunne finde svar på i 
række spørgsmål.

OVERNATNING/FACILITETER

• De overnattende hold indkvarteres på skoler, der er beliggende tæt på banerne. Omklædning foregår på skolerne.

• Deltagerne skal selv medbringe sovepose og liggeunderlag.

• Der vil være Shutlle Bus mellem under hele stævnet mellem Kirstinebjergskolen på Havepladsvej og Indre Ringvej samt 
Erritsø Fællesskole på Krogsagervej.

DELTAGERGEBYR

DELTAGERKORT A B C D

Pris DKR. 650,- 595,- 495,- 195,-

Deltagelse i Madsby Pige Cup x x x x

Deltagelse i aktiviteter x x x x

Erindringsgave x x x x

OVERNATNING:

Fredag - Lørdag x x

Lørdag - Søndag x x x

BESPISNING

Fredag aften x

Lørdag morgen x x

Lørdag middag x x

VEDRØRENDE CAMPING

Reservation af campingenheder kan ske på madsbypigecup.
nemtilmeld.dk. 
Umiddelbart efter du har foretaget din reservation vil du 
modtage bekræftelse samt kvittering for din indbetaling.  
Sidste frist for campingreservationer er den 26. maj.  
Vi tager naturligvis forbehold til udsolgte pladser inden 
denne dato. 

Campingpladsen er åben fra fredag den 2. juni 2017 kl. 
15.00 – 4. juni 2017 kl. 16.00. 
Der er opstillet toiletvogne ved pladsen. Endvidere tilbydes 
toilet og badefaciliteter i klubhuset.  
Alle har pladser har adgang til strøm i umiddelbart nærhed. 

Husk at oplyse klubtilhold, da vi vil forsørge at samle til-
meldte pladser fra samme klub.

HOLDGEBYR

5-mands  495,- 8-mands  675,-  11-mands  900,-          


