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Fodboldafdelingen                                                                                        marts 2018 

 

Vi har hermed fornøjelsen at indbyde til  

sommerfodbold-turnering med start primo maj. 
 

Alle kampene afvikles på fodboldbanerne ved Seest Idrætspark, 

og spilledagene bliver mandage. 

 

 

 

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 det i fodboldlovene tilladte fodtøj. 

Benskinner skal benyttes.  

 

 

Spilledatoer: (mandage)   30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6, 11/6  
  

 

   Startpenge pr. hold:____ 

    7-mands:     kr.  1400,-  

    5-mands:                 kr.  1200,-  

    5 pers. mix:             kr.  1200,-  

 

 Tilmeldingen skal sammen med startpengene være: 
 

        Kolding Firma Idræt 

 Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding 

 Bank: 1551  -  653 4l04 

        I hænde SENEST onsdag 25. april 2018 (gerne før) 
 

FODBOLDUDVALGET 
 

Ret til ændringer forbeholdes 



Føds.dato Medl.nr. Navn Privatadresse Postnr. Aktiv 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 SOMMER- 

FODBOLDTURNERINGEN 2018 

 

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

 

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

 

 Ved for få tilmeldte 5-mandshold, sæt kryds,  

hvis I kan flyttes til 7-mands række _____ 

 An. 5-mands mix. Sæt kryds, hvis det er ok i ren herrerække,  

hvis der er for få mix-hold _____ 

 
 

Følgende spillere vil blive benyttet: 
HUSK – at spillerne skal have indløst medlemskort for sæsonen 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kolonnen ”Aktiv” sættes kryds, såfremt spilleren er aktiv fodboldspiller i en idrætsforening. 

 
 

Ang. program, se næste 



Har du brug for flere tilmeldingsskemaer,  

kan det hentes på vores hjemmeside: 

 

www:koldingfirmaidræt.dk  -  Fodbold  -  Invitationer 

FÅ DIT PROGRAM PÅ MAIL:  
  

mailadresse: ________________________________________ 

 
  

 
PROGRAM SENDES TIL: 
 
  _______________________       ___________________________________________                                                   

  Navn       Adresse     


