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Kære fodboldklubber! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er en måned til tilmeldingsfristen! 
Gå ikke glib af Danmarks gladeste fodboldturnering. Skynd jer at tilmelde jeres hold før det bliver 
for sent.  

 
Tilmeldingsmodulet på brondbycup.dk er åben og holdene er fuld i gang med at tilmelde sig. Det 
ser ud til at succesen fra 2015 fortsætter så vent ikke med at tilmelde dit hold. Indtil videre er vi 
oppe på 157 tilmeldte 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 11 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, 

Estland, Tyskland, Libanon, Litauen og Danmark.  

Marts 2016 

Forældre-camping 
 
Skynd jer at booke en plads på vores campingområde. I 2015 meldte vi udsolgt og der er allerede 
fint med bookinger til dette år forældrecamping, så sikre dig en plads før din nabo. 
 
Vi har i mange år med stor succes tilbudt overnatning på vores campingplads i forbindelse med 

Brøndby Cup. Der er mange forældre der vælger at følge deres børn til Brøndby Cup. Disse foræl-

dre har muligheden for at følge deres børn på tæt hold under årets store fodboldoplevelse samt 

opleve den særlige stemning, der hersker på vore campingplads som ligger i 4 minutters gå af-

stand fra fodboldbanerne hvor Brøndby Cup bliver afviklet. Samtidig har man kun 20 min kørsel 

til Københavns centrum hvis man ønsker det. 

Der vil være opstillet bade- og toiletvogne på pladserne og derudover kan toiletter og baderum 

på Brøndbyvester skole Tornehøj benyttes. Der vil være etableret el på samtlige pladser. Pladsen 

vil være åben fra fredag kl.16.00 til onsdag kl.12.00.  

Bespisning 

Der er mulighed for at købe spisebilletter til Brøndby Cup bespisningen. Disse kan købes i stævne-

sekretariatet ved event pladsen. Tidspunkter og menuplan er angivet i Brøndby Cup magasinet. 

Adresse: Stadion Hal 1 (den røde hal), Brøndby Stadion 8, 2605 Brøndby. 

Eventområdet 

Eventområdet har åbent hver dag fra kl.08.30– 21.00 

 Mulighed for forskellige gratis aktiviteter 

 Social hygge med andre forældre – ledere og trænere i vores hyggelige cafe område. 

Priser 

Prisen for en campingplads med overnatning i 3-5 nætter (fredag-onsdag) inkl. el og toilet- og 

badefaciliteter, fri benyttelse af øvrige fritidsaktiviteter og adgang til eventuelt superliga kamp, er 

i 2016: 

Campingvogn/telt:  595 DKK 

Tilmelding 

Bestilling af camping eller telt plads: 

Send en mail til brondbycup@brondbyif.net med Navn, adresse, tlf. nr. og husk at skrive 

”forældre camping” i emne feltet. 

Vi vil gøre vores til at I får en god oplevelse til Brøndby Cup 2016. 

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  
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