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Kære fodboldklubber! 

 

Tilmeldingen er åben 

Tilmeldingsmodulet på brondbycup.dk er nu åben 

og holdene er begyndt at tilmelde sig. Det ser ud 

til at successen fra 2015 fortsætter så vent ikke 

med at tilmelde dit hold.  

Status december 

Igennem årene har vi haft deltagelse af hold fra 

det meste af verden.  

2016 tegner sig til at blive godt besat af 

udenlandske hold og endnu mere eksotisk end i 

2015. Vi har pt. hold fra 8 forskellige lande. 

Derudover venter vi svar fra flere potentielle 

deltagere.  

De deltagende lande er: 

England, Finland, Norge, Sverige, Hawaii, 

USA, Færøerne og Danmark.  

Turneringen 

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.  

 

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.    

Sidste Chance for tilmelding 

er d. 14-06-2015, så skynd 

jer ind på brondbycup.dk og 

få tilmeldt jeres hold.  
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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. 

 

 

 

Forældre-camping 

Til alle forældre og andre supportere som gerne 
vil være tæt på men stadig nyde freden, så 
anbefaler vi at I benytter vores fantastisk 
hyggelige Camping plads. Til en pris på 595 kr. 
kan dette kun anbefales.  

Men skynd jer! I 2015 meldte vi udsolgt og der er 
allerede begyndt at komme tilmeldinger ind, så 
sikre dig en plads før din nabo  

Vi glæder os meget til jeres besøg i Brøndby

 

I må have en fantastisk 

jul og et lige så fantastisk 

nytår. Vi ses på den 

anden side  
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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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