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Kære fodboldklubber! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, og U14/U15/U17/U19 er 11-mands 
rækker. Breddeturneringen vil blive spillet fra d.30. juli - 01. August.  

Marts 2016 

Brøndby Elite Cup: 

 
Her forventes 16 hold i U13/U14/U15 Elite drenge samt 8 hold i U17/U19 drenge. 
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. 

Vestegnens Riviera 
 
Hvis vejret tillader det så spring i bølgen på Vestegnens Riviera kun 1,5 km. fra Brøndby 
Stadion. 

Forældre-camping 
 
Til alle forældre og andre supportere som gerne vil være tæt på men stadig nyde freden, så anbe-
faler vi at I benytter vores fantastiske, hyggelige Camping plads. Lej plads til en camping vogn 
eller telt for kun til 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. 

Giv jeres hold en stor oplevelse  
Alle deltagende hold modtager en Hummel bold med Superliga spillernes autografer, hver spiller 
modtager en flot erindrings pokal samt et Brøndby Cup magasin og hvert hold der deltager i Brønd-
by Cup, får 2 adgangskort til det store ledertræf.  
Er I overnattende, og betaler deltagergebyr, får hver spiller en Brøndby Cup T-shirt – forplejning – 
og indlogering på lokale skoler, alle i gå afstand fra Brøndby Stadion. Samtidig får man som over-
nattende hold 2 gratis trænere/ledere med til Cuppen.  
 
For dem der skal leje madrasser husk at booke dem i god tid, da vi har eks. antal madrasser på la-
geret! Prisen for 1. stk. madras er 125,- 
 

Brøndby cup eventområde 
Eventområdet er ved at tag form. Der bliver taget nye og større tiltag i år, som der bliver løftet slø-
ret for når vi nærmere os cuppen.  
 

Oplev Danmarks bedste supporters 
Hvis Brøndby IF spiller på hjemmebane i Superligaen, får hver deltager naturligvis gratis adgang til 
kampen på Danmarks mest passionerede fodboldstadion.  

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 opstart 

stævne. 

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. Der er 5-mands rækker 

både for drenge og piger. Der vil blive spillet op til 5 kampe pr. dag. I år kommer der ikke til at være 

så meget ventetid, da vi afvikler en række af gangen. Vi fortsætte succesen fra 2015 og forventer 

over 50 hold deltager i disse rækker.  

Besøg  
www.brondbycup.dk 

 

Og læs mere om priser og anden info. 
 
Eller kontakt os på tlf.: 
 
+45 43 48 08 00 
 
E-mail: 

brondbycup@brondbyif.net  

Foråret er på vej og tiden nærmer sig sommerens gladeste ungdoms fodbold turne-
ring, som afvikles på fantastiske græs og kunststofbaner med Danmarks bedste fod-
bold stadion som omdrejningspunkt. 

 
Nå at tilmelde dit hold før det er for sent! 
Tilmeldingsmodulet på brondbycup.dk er åben og holdene er fuld i gang med at tilmelde sig. Det ser 
ud til at successen fra 2015 fortsætter så vent ikke med at tilmelde dit hold. Indtil videre er vi op på 
146 hold. 
 
Ved tilmeldelse af flere hold fra samme klub opnås rabat på deltagergebyr. Kontakt os for at høre 
mere om ordningen. 
 

International begivenhed 
Igennem årene har vi haft deltagelse af hold fra det meste af verden.  
2016 tegner også til at blive godt besat af udenlandske hold og endnu mere eksotisk end i 2015. Vi 

har pt. hold fra 10 forskellige lande. Det er et land mere end 2015 Derudover venter vi svar fra flere 

potentielle deltagere, fra andre lande. 

I år er der allerede tilmeldinger fra: England, Finland, Norge, Sverige, USA (Hawaii), Færøerne, Est-

land, Tyskland, Libanon og Danmark.  

Seværdigheder 
 
Med kun 10 min. kørsel til København, er der mulighed for at besøge seværdigheder og 
attraktioner for enhver smag.  
De tre mest kendte attraktioner er den over 100 år gamle forlystelsespark Tivoli, 
statuen af Den Lille Havfrue og fristaden Christiania. Men København har meget 
mere at byde på. Med en historie der går helt tilbage til 1043, er byen fuld af histo-
riske landemærker, betydningsfulde bygninger og interessante seværdigheder og 
museer.  
For de shopping lystne er Strøget et besøg værd. Strøget er en Europas længste 
gågader med et væld af butikker, fra budgetvenlige kæder til nogle af verdens dy-
reste mærkevarebutikker. 

 Vi glæder os meget til jeres besøg i Brøndby. 

http://www.brondbycup.dk

