
22.-24. september 2017
Elitestævne for U13, U14 & U15 drenge, 
samt U15 piger.

Næsby Boldklub inviterer til

H. C. Andersen CUP
2017



H.C. Andersen Cup 2017
Efter to succesfulde år byder Næsby Boldklub
hermed velkommen til H.C. Andersen Cup 2017.
Efter nøje overvejelser har vi valgt at flytte H.C. 
Andersen Cup fra juni måned til d. 22-24 sep-
tember.
Samtidigt indeholder stævnet nu også U15 
drenge, samt U15 piger. 
Stævnet er et invitationsstævne på eliteniveau, 
hvor der også inviteres internationale hold. 
Stævnet afvikles d. 22-24 september 2017 og 
inkluderer tre dage med fodbold på højt elitært 
niveau med fire kampe til alle hold, en fredag, to 
lørdag og en søndag.
Alle kampene afvikles med uddannede dommer-
trioer.

H.C. Andersen Cup afvikles i rækkerne
Drenge
U13 (årgang 2005) - 11-mands.
U14 (årgang 2004) - 11-mands.
U15 (årgang 2003) - 11-mands.
Piger
U15 (Årgang 2003)

Tidspunkt
Den 22.-24. September 2017.

Turneringen
Turneringen starter fredag den 22. september 
kl. 17.00 og fortsætter til søndag den 24. sep-
tember hvor finalerne afvikles.

Indkvartering
Spillerne indkvarteres på Kroggårdsskolen tæt 
ved Næsby Boldklub (mindre end 2 km). 

På skolen vil der være mulighed for at købe 
forfriskninger under turneringen. 
Det er muligt at ankomme fra fredag kl. 14.00
og blive til søndag efter stævnets afslutning.

Transport
Der kører shuttlebusser mellem Kroggårdsskolen 
og Næsby Boldklub.

Spillested
Næsby Boldklubs baner: 
Stærehusvej 31, 5270 Odense N.

Præmier
Nr. 1 i hver årgang: Gavekort til værdi af 10.000 kr. 
hvoraf de 3000 kr. er øremærket til næste udgave 
af H.C. Andersen Cup.
Nr. 2 i hver årgang: Gavekort til værdi af 6.500 kr. 
hvoraf de 1500 er øremærket til næste udgave af 
H.C. Andersen Cup.
Nr. 3 i hver årgang: Gavekort til værdi af 4.000 kr. 
hvoraf de 1500 kr. er øremærket til næste udgave 
af H.C. Andersen Cup.

Priser
Kr. 945,- pr. spiller i deltagergebyr.
Der opkræves desuden et holdgebyr på kr. 1.500 
pr. hold.
Priserne er uændret fra 2016. Ved tilmelding 
inden 1. marts 2017 reduceres prisen til kr. 845,.
Derudover kan der deltage op til 3 trænere/
ledere gratis pr.  hold

Prisen inkluderer deltagelse i turneringen, 
indkvartering på skole, aftensmad fredag d. 22. 
september, helpension lørdag d. 23. septem-
ber samt morgenmad og frokost søndag d. 24. 
september.

Fortæring
Maden til H.C. Andersen Cup produceres og 
leveres igen af Kai Thor, som er et professionelt 
cateringfirma der også stod for maden I 2015 & 
2016, således der sikres et højt kvalitetsniveau.

Tilmelding
Tilmelding modtages KUN skriftligt på 
hcandersencup@gmail.com.

Holdgebyret indbetales ved tilmelding og
deltagergebyret senest 1.juli 2017på 
konto: 2376-0120664565.

Indbetalte gebyrer refunderes ikke ved
efterfølgende afmelding.

Yderligere information
Det er muligt at finde mere information via
www.naesbyboldklub.dk/hcacup

Kontaktperson
Thomas Skou Jensen
Telefon: +45 20 99 15 53 
Mail: hcandersencup@gmail.com


