
 

 
 

2019 

Vi er klar & håber I også er klar til at spille ”blodtude” på græs!  

Vi glæder os meget til at se jer igen til nogle gode kampe. 

Vi prøver med det nye system, som kan føre til online betaling frem 

over ved tilmelding. Hvis det kører som vi håber, vil vi benytte dette 

program fremover. 

 

Turnering udendørs. 

6 spilledage: 29/4 – 6/5 – 13/5 – 27/5 – 3/6 – 10/6 

En turnering for både 7- og 5-mands + 5-pers. mixhold. 

Starter ultimo april og løber frem til sommerferien. Spilledage er mandage. 

 

 



 

Startpenge pr. hold: 

7 – mands-hold:                             1400,00 Kr. 

5 – mands-hold:                             1200,00 Kr. 

5 – pers. Mix-hold:                         1200,00 Kr. 

 

Indbydelsen gælder både 7-mands og 5-mands hold for herrer og 5-pers. mixhold. 

Vedr. 7-mands hold: Der vil blive spillet på 7-mands bane med tilsvarende mål, samt flydende udskiftning med 

indtil 2 mand, så holdet må stille med 10 mand til kampene.  

Vedr. 5-mands hold: Der vil blive spillet på samme størrelse baner som sidste år, samt med flydende 

udskiftning, så holdene må stille med 8 mand til kampene.  

Vedr. mix-hold: Der bliver spillet på 5-mands bane. Der må max. være 2 herrer på banen, og holdet må stille 

med 8 spillere.  

       Husk at kalkulere med reserver, så vi undgår aflysninger af kampe.  

I alle rækker er det tilladt at spille i fodtøj – i henhold til fodboldloven! 

Benskinner skal benyttes. 

 

Tilmelding og startpenge til: 

Kolding Firma Idræt Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding  

Bank: 1551 - 653 4l04 I hænde SENEST onsdag 24. april 2018 (gerne før) 

FODBOLDUDVALGET 

Ret til ændringer forbeholdes! 



 

 

                                                      

Husk at melde jer til - prøv også at få jeres venner og samarbejdspartnere - med til hygge på banen. 

 

Vi er altid meget taknemmelige overfor sponser-gaver, hvis du kan hjælpe til en turnering eller et stævne? 

 

SOMMER- 

FODBOLDTURNERINGEN 2019 

Firmaklubben ............................................................................... tilmelder  

........ 7-mands hold / ........ 5-mands hold / ........ 5 pers. 

 Ved for få tilmeldte 5-mandshold, sæt kryds, hvis I kan flyttes til 

7-mandsrække _____  

Ret til ændringer forbeholdes! 

 



 

Følgende spillere vil blive benyttet: HUSK – at spillerne skal have indløst medlemskort for sæsonen 2018-19 

Fødselsdato.      Medl.nr.          Navn                    Privatadresse         Postnr.           Aktiv 

      

      

      

      

      

      

      

      

Programmet sendes til: 

Mailadresse: ________________________________________________  

 


