
Vi håber som sædvanlig på flot 

opbakning til Jyllands 

hyggeligste stævne og ser frem 

til endnu en sportslig oplevelse... 

 

Med Sportslig Hilsen 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSAL TRANSPORT / 

PALLES BAGERI CUP 

 
SKIBET IF INDBYDER FOR 23. GANG TIL INDE 

FODBOLDSTÆVNE I SKIBET HALLEN V/VEJLE 

 

I WEEKENDEN DEN 23.–24. FEBRUAR 2019 

 

DER SPILLES I FØLGENDE RÆKKER: 

PIGER: U11 til U14 

DRENGE: U13 

 
STATUETTER TIL ALLE SPILLERE SAMT FLOTTE POKALER 

OG PRÆMIER TIL ALLE FINALEHOLD  

STÆVNET MED SPURT PRÆMIER OG GOD MUSIK SAMT 

FLOT PRÆMIEOVERRÆKKELSE 

 

 
 

 
 

 



INFO 
Universal Transport & Flytteforretning, Palles Bageri og Skibet 

IF indbyder for 23. gang til indefodboldstævne i Skibet Hallen. 

 

Spørgsmål og yderligere informationer kan rettes til stævne- 

arrangør: Oliver Lundgaard på tlf. 2185 2436 eller Brian Runge 

på tlf. 2015 0018. 

 

SPILLEPLAN  
 

LØRDAG den 23/2    

Piger: U11-U12 A-B rækker 

           

SØNDAG den 24/2 

Piger: U13 A-B rækker 

Piger: U14 B-C rækker 

Drenge: U13 A-B rækker 

 

TURNERINGSFORM 
Ved mindre end 8 tilmeldte hold, vil rækkerne evt. blive 

sammenlagt.  

Alle hold skal melde sin ankomst ved stævnebordet, senest 15. 

min. før første kamp 

Der spilles efter gældende JBU regler i alle årgange. 

 

STÆVNEGEBYR 
Alle rækker  Kr. 475,- 

 

PRÆMIER 
☺ Præmier til 6 spillere i alle rækker 

☺ Statuetter til alle der ikke når finale runden 

☺ Flotte præmier samt pokaler til alle finalehold  

☺ Spurt præmier  

PULJEPROGRAM 
og yderligere informationer kan downloades på www.skibet-if.dk,  

ca. 10 dage før stævnet og udsendes ikke pr. mail eller post.   

 

TILMELDING  
og betaling på www.skibet-if.dk. 

Da der er en øvre grænse for stævnets størrelse, vil først til mølle 

princippet anvendes og stævnet har altid venteliste. 

Holdet er først tilmeldt når stævnegebyr er indbetalt. 

Deadline for tilmelding er den 5. februar 2019. 

Oplys følgende ved tilmelding: 

- Holdets navn og forening samt niveau 

- Kontaktperson, tlf.nr. og mailadresse. 

 

FAIR PLAY 
I en god sportslig stemning og med tilmelding i den rette række 

og med respekt for de mange frivillige dommere. 

Alle afgørelser træffes suverænt mellem dommerbordet og 

stævnearrangør og såfremt man tilmelder sig i forkert række, er 

der mulighed for diskvalifikation af holdet. 

 

SPILLESTED: Skibet Hallen, Jennumvej10, 7100 Vejle 
 

VI ER ONLINE UNDER HELE STÆVNET 

Du kan under stævnet følge med på vores Facebook side, hvor du kan finde 

live-opdateringer med resultater fra alle puljer i løbet af weekenden. Der vil 

blive lagt stemningsbilleder op fra stævnet og billeder af de vindene hold i de 

enkelte rækker.  

http://www.skibet-if.dk/
http://www.skibet-if.dk/

