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Kære fodboldklubber! 

 

Det er med stor glæde og fornøjelse, at 

Brøndbyernes IF kan byde velkommen til 

sommerens gladeste ungdoms fodbold 

turnering, som afvikles på fantastiske græs og 

kunststofbaner med Brøndby Stadion som 

omdrejningspunkt. 

Når I deltager i Brøndby Cup, vil I udover 

deltagelsen i turneringen have mulighed for at 

tilbringe tiden imellem kampene i vores nye 

og større eventområde, hvor der vil være 

mulighed for forskellige aktiviteter til alle.  

Under jeres ophold kan I besøge de dejlige 

sandstrande i Brøndby Strandpark – diverse 

seværdigheder i København – en tur i Tivoli 

eller på Bakken, og hvis Brøndby IF spiller på 

hjemmebane i Superligaen, får hver deltager 

naturligvis gratis adgang til kampen – læs 

meget mere om mulighederne på 

www.brondbycup.dk 

 

Alle deltagende hold modtager en Hummel 

bold med Superliga spillernes autografer, hver 

spiller modtager en flot erindrings pokal og 

hvert hold der deltager i Brøndby Cup, får 2 

adgangskort til det store ledertræf.  

Er I overnattende, og dermed betaler 

deltagergebyr, får hver spiller desuden en 

Brøndby Cup T-shirt – forplejning – og 

indlogering på lokale skoler, alle i gå afstand 

fra Brøndby Stadion. Samtidig får man som 

overnattende 2 gratis trænere/ledere med til 

Cuppen.  

For tilrejsende supportere – forældre m.v., er 

der mulighed for at købe plads på vores 

forældre camping, der ligger i gå afstand fra 

banerne. Vi er meget stolte over vores camp-

site som vi mener, er helt igennem hyggelig. 

Her vil der være mulighed for at møde andre 

forældre fra alle egne. Til en meget lav camp-

pris er dette det helt rigtige valg til forældre 

og supportere. Læs mere på 

www.brondbycup.dk.  

Da det er en international turnering er 

dommerne en blanding af danske og 

internationale dommere med højt niveau. 

http://www.brondbycup.dk/
http://www.brondbycup.dk/
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Vi håber at I vil bruge Brøndby Cup 2016 til jeres 

opstartsturnering til den nye sæson, og at I 

sammen med os vil give spillerne en fantastisk 

oplevelse som de altid vil tænke tilbage på med 

glæde.  

Vi glæder os meget til jeres besøg i Brøndby 

Brøndby Cup 2016: 

Internationalt bredde 

stævne for U8 – U19 drenge 

og U11 – U13 piger. 

Igennem årene har vi haft deltagelse af hold fra 

det meste af verden. Bl.a. kan nævnes Taiwan, 

Tyskland, Frankrig, Spanien, Norge, Sverige, 

Finland, USA, England, Uruguay og mange flere. 

Igen i 2016 regner vi med at turneringen bliver 

repræsenteret af hold fra mange forskellige 

nationer. Vi har allerede tilmeldinger fra Hawaii, 

Finland, England, Sverige, Færøerne, Norge og 

flere på vej.  

 

Succesen vil fortsætte 

Brøndby Cup 2016 vil være delt op i 3 enheder: 

Brøndby Mini Cup, Brøndby Bredde Cup samt 

Brøndby Elite Cup. 

Brøndby Mini Cup: 

Her deltager aldersgrupperne U8/U9/U10 som 

bliver spiller fra d. 30-31 juli. Dette er 5-mands 

rækker både for drenge og piger. Der vil blive 

spillet op til 5 kampe pr. dag. Vi vil fortsætte 

succesen fra 2015 hvor over 50 hold deltog i disse 

rækker.  

Vi lytter selvfølgelig til vores gæster og for at 

minimere ventetiden for de små så vil der i 2016 

være en ændring. Her vil vi spille årgangene 

færdige en af gangen. Det vil sige at vi lørdag og 

søndag starter med U8 hvorefter U9 kommer til 

og til sidst U10.  
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Brøndby Bredde Cup: 

Her deltager aldersgrupperne U11/U12/U13/U14/ 

U15/U17/U19. 

U11/U12/U13 er 8-mands rækker for både drenge 

og piger. Breddeturneringen vil blive spillet fra 

d.30. juli - 01. august.    

 

Sideløbende med ens egen turnering kan man 

opleve fremtidens landsholdspillere både på 

drenge og pige siden.   

Brøndby Elite Cup: 

Her forventes 16 hold i U13/U14/U15 Elite 

drenge samt 8 hold i U17/U19 drenge. 

I Elite pige forventes 8 hold i U15/U17. 

I hver række vil der deltage et Brøndby hold. 

Der vil i alle rækker blive spillet en kamp pr. hold 

pr. dag, hvorfor det er det perfekte opstartsstævne. 

 

Giv jeres hold en stor oplevelse  

 

 

 

Besøg 

www.brondbycup.dk 

og læs mere om priser og 

anden info. 

Eller kontakt os på tlf.:  

+45 43 48 08 00 

You are welcome! 
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