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Velkommen til

For 38. gang i træk byder vi fredag den 28. juni velkom-
men til Sejs-Svejbæk IF, hvor vi traditionen tro er stolte 
værter ved det traditionelle ungdomsstævne i den første 
weekend i skolernes sommerferie. Ikke den værste start 
på sommerferien!

Stævnet afholdes på vores dejlige fodboldanlæg midt 
i noget af Danmarks smukkeste natur med skov, hede 
og søer som de nærmeste naboer. Her er plads til det 
hele: Fodbold på Sejs-Svejbæk Stadion, spiller- og 
lederindkvartering på Sejs Skole, campingplads for 
familie og venner samt forplejning i vores Multihus. 
Kort fortalt er alt samlet på ét sted, så efter ankomsten 
er der ikke behov for yderligere transport før hjemrejsen 
søndag.

Derudover står som altid et talstærkt og serviceminded 
CREW klar til at byde alle velkommen og sikre, 
at alle får en super oplevelse. Det bliver som altid 
en fremragende fodboldweekend med masser af 
spændende kampe og kammeratligt samvær med 
hundredvis af andre friske fodboldspillere fra nær og 
fjern.

Invitationen er til pige- og drengehold, hvor glæden ved 
fodbold er den afgørende motivationsfaktor. 
Vi henvender os derfor ikke til elitehold!

Vi håber, at rigtig mange vil deltage i Danmarks 
Smukkeste Fodboldstævne i Sejs-Svejbæk og være med 
til at bygge videre på den herlige tradition, der begyndte
tilbage i 1982.

Vel mødt – vi glæder os alle til at byde
jer hjertelig velkommen den 28. juni!

Med venlig fodboldhilsen  
fra SSIF Fodbold

www.sejssvejbaek-if.dk/fodbold

Program

Fredag 28. juni

15.00  Stævnekontoret åbner  
— indkvarteringen begynder

17.00  De første kampe fløjtes i gang 

17.00-20.00  Aftensmad i Multihuset

21.00  Lederkomsammen med  
spisning i Multihuset

23.30  Ro i lejren

Lørdag 29. juni

06.00  Fælles morgenløb for trænere, 
ledere og forældre i de smukke 
Sejs-bjerge

06.45-09.00  Morgenmad i Multihuset

08.00-19.00  Kampprogrammet fortsætter

11.00-13.30  Frokost i Multihuset

17.00-20.00  Aftensmad i Multihuset

20.30-21.30 Amerikansk straffespark for 
alle trænere og ledere

00.00  Ro i lejren

Søndag 30. juni

06.45-09.00  Morgenmad i Multihuset

08.00-15.00  Kampprogrammet fortsætter

10.30-13.00  Frokost i Multihuset

12.30-15.30  Løbende præmieoverrækkelse

16.00  REMA 1000 CUP 2019 slutter 
— på gensyn i 2020

Vi tager forbehold for ændringer  
i det endelige program.
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Stævneområdet

Familiecamping

Spillerovernatning Multihuset

Opvisningsbane

Kampbaner

Tennisbaner

Information om turneringen

Kapacitet
Vi ønsker som i tidligere år at afvikle et lille og 
intimt stævne, og derfor forsøger vi at begrænse 
antallet af hold til maksimalt 120.

Holdinddeling
Som udgangspunkt vil vi gerne afvikle en turnering 
med nedenstående hold/årgange. Der skal være 
tilmeldt minimum otte hold i en række for, at der 
kan afholdes et grundspil og et slutspil. Da vi ikke 
kender de endelige tilmeldinger, forbeholder vi os 
ret til efterfølgende at ændre i turneringsformen, så 
vi kan få kabalen til at gå op.

Drenge hold:
U13 årgang 2006 A eller B (8-mandshold)
U12 årgang 2007 A eller B (8-mandshold)
U11 årgang 2008 A eller B (8-mandshold)
U10 årgang 2009 A eller B (8-mandshold)
U9 årgang 2010 (8-mandshold)
U8 årgang 2011 (5-mandshold)

Vi henstiller her til fair tilmelding af jeres hold, så 
alle får en god oplevelse til REMA1000 CUP.

Er der tvivlsspørgsmål vedr. niveau, kan turnerings-
ledelsen kontaktes på turnering.dsf@gmail.com

Pige hold:
U13 årgang 2006 A eller B (8-mandshold)
U12 årgang 2007 A eller B (8-mandshold)
U11 årgang 2008 A eller B (8-mandshold)
U10/9 årgang 2009/2010 (5-mandshold)

Et 8-mandshold må bestå af op til 12 spillere med fri 
udskiftning i hver kamp.

Turneringsprogram
Det endelige turneringsprogram vil i sidste ende 
afhænge af tilmeldingerne i de enkelte rækker. 
Derfor kan turneringsprogrammet være forskelligt 
fra række til række. Alle hold får som minimum fire 
kampe fordelt over alle stævnets tre dage.

Reglement
Der spilles efter DBU Jyllands regler, dog tilsat 
forskellige lokale stævneregler, som bliver beskre-
vet i programmet, der udkommer umiddelbart før 
stævnet starter . Hvis man har dispensation fra  
lokalunionen til at bruge ældre spillere på et hold, 
skal den vises i Turneringshuset inden første kamp. 
Det er muligt at benytte ”gæstespillere”. De skal 
også anmeldes inden første kamp. 

Dommere 
Der vil i alle rækker undtagen U8 drenge og U9/10 
piger blive benyttet dommere, der er godkendt af 
DBU og medlem af Silkeborg Fodbolddommerklub. 

Spilletid – piger og drenge
Alle kampe er fastsat til 2 x 15 minutter. 

Præmier
Alle deltagere modtager udover en flot stævnesta-
tuette også en lækker REMA1000 CUP t-shirt fra 
adidas.

Derudover er der en super flot holdpokal til nr. 1, 2, 
og 3 samt en personlig præmie til hver deltager. Til 
nr. 4 er der en personlig præmie.

I rækker med trøstfinaler vil der være en personlig 
præmie til deltagerne på både vinder- og taberholdet.

Til den bedste spiller i hver finale/række vil der 
være en erindringspokal.

Der er præmier til max. 12 spillere og to ledere på 
hvert hold.

REMA 1000 Cup 2019

mailto:turnering.dsf%40gmail.com?subject=
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Generel information

Pris og rabat
Prisen pr. spiller og leder kr. 700,- 
Tilmeldingsgebyr pr. hold kr. 800,- 

Klubber, der tilmelder mindst fire hold, får rabat i 
form af to gratis ledere pr. tilmeldt hold.

Tidsfrister
Tilmeldingsgebyret skal være betalt senest mandag 
den 1. april. Men vær venligst opmærksom på, at 
først til mølle princippet er gældende.
 
Deltagerbetalingen skal være indbetalt senest 
mandag den 29. april.

Holdtilmelding

Tilmelding og betaling foregår online på dette site:

Holdtilmelding og betaling - klik her

Det er muligt at forhåndstilmelde pr. telefon eller 
e-mail (se under Kontaktdetaljer i højre spalte), men 
holdet er først endeligt tilmeldt, når tilmeldingsgeby-
ret er modtaget.

Ankomst og indkvartering
Indkvarteringen på Sejs Skole og lokale børnehaver  
er åben fra klokken 15 fredag 28. juni. Alle deltagere 
skal medbringe et liggeunderlag (max 90 cm bredt)  
og sovepose.

Bespisning for deltagerne
Spillere, trænere og ledere spiser sammen i Multi-
huset. Ønsker til særlig forplejning til allergikere  
m.m. bedes meddelt til varmmad.dsf@gmail.com

Forældrecamping

Der indrettes en campingplads med omkring 100 
pladser på stævneområdet for familie og venner 
til stævnedeltagerne. Hver plads koster 450 kr., 
og prisen pr. person er 75 kr. for brug af bade- og 
toiletfaciliteter. Prisen dækker hele stævnet. Prisen 
for et partytelt på max 8x5 meter er 1.000 kr. Vi har 
kun plads til max fem partytelte, så også her gælder 
først til mølle.

Pladser kan reserveres og betales her:

 

Bespisning for campinggæster

Gæster på vores campingplads har mulighed for at 
købe mad fra fredag aften til og med frokost søndag. 
Pris i alt: 350 kr. pr. person og 150 kr. for børn under 
seks år. Forudbestilling er nødvendig og kan ske her:

Bespisning: tilmelding og betaling - klik her

Under stævnet kan campisterne bestille frisk 
morgenbrød hos lejrchefen.

Konkurrencer
Der vil i løbet af REMA 1000 CUP 2019 være flere 
spændende konkurrencer med flotte præmier fra 
bl.a. Sport 24 og adidas.

Afslutning
Finalerne afvikles om søndagen med løbende 
præmieoverrækkelse.

Vi forventer, at REMA 1000 CUP 2019 er færdig 
omkring klokken 16.00, og efter pakning og 
oprydning er der afrejse fra Sejs-Svejbæk.

Danmarks Smukkeste Fodboldstævne

Stævneansvarlige En styregruppe bestående af ledere fra 
Sejs-Svejbæk IF
Spørgsmål: information.dsf@gmail.com

Tilmelding Tilmelding/betaling: Klik her
Spørgsmål: tilmelding.dsf@gmail.com

Turneringsansvarlig Spørgsmål: turnering.dsf@gmail.com

Forældrecamping Tilmelding/betaling: Klik her
Spørgsmål: camping.dsf@gmail.com

Indkvartering Spørgsmål: indkvartering.dsf@gmail.com

Forplejning Tilmelding/betaling: Klik her
Spørgsmål: varmmad.dsf@gmail.com

Stævneadresse SSIF Fodbold, Multihuset,
Julsøvej 126, Sejs, 8600 Silkeborg
www.sejssvejbaek-if.dk

Kontaktdetaljer

Camping: tilmelding og 
betaling - klik her

Partytelt: tilmelding og 
betaling - klik her

http://www.sejssvejbaek-if.dk/fodb-rema-1000-cup-tilmelding-andre-klubber/
mailto:varmmad.dsf%40gmail.com?subject=
http://www.sejssvejbaek-if.dk/fodb-rema1000-bespisning/
mailto:information.dsf%40gmail.com?subject=
http://www.sejssvejbaek-if.dk/fodb-rema-1000-cup-tilmelding-andre-klubber/
mailto:tilmelding.dsf%40gmail.com?subject=
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http://www.sejssvejbaek-if.dk/fodb-rema1000-camping/
mailto:camping.dsf%40gmail.com?subject=
mailto:indkvartering.dsf%40gmail.com?subject=
http://www.sejssvejbaek-if.dk/fodb-rema1000-bespisning/
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http://www.sejssvejbaek-if.dk/fodb-rema-1000-biletter-camping-partytelt/

