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Brøndby Cup 
håber at alle har 
haft et godt nytår. 

 

Brøndby Cup håber at I har haft en god 
jul og er kommet godt igang med 2017. 

Så er vi kommet ind i det nye år og håber 
at i alle har haft et godt nytår og er klar til 
at tilmelde jeres hold til Brøndby cup 
2017. Vi kan garantere at næste år slår vi 
vores gamle rekord med antal deltagende 
hold. I 2017 bliver Brøndby Cup endnu 
større og stærkere. Efter en længere 
årrække i Ishøj rykker Cup Denmark til 
Brøndby, hvor det hele startede for 20 år 
siden. 

Tilmelding til Cup Denmark By 
Brøndby er åben 
Tilmeldingsmodulet på brondbycup.dk er nu 
åben og holdene er begyndt at tilmelde sig. Det 
ser ud til at succesen fra 2016 fortsætter så 
vent ikke med at tilmelde dit hold. 

Ved tilmeldelse af flere hold fra samme klub 
opnås rabat på tilmeldingsgebyr. Kontakt os for 
at høre mere om ordningen. 

Nyt og større eventområde 
Når I deltager i Cup Denmark By Brøndby, 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, 
desuden vil der være karaoke torsdag aften og 
diskotek lørdag aften. Der vil være en DJ på 
eventområdet under hele cuppen. 
Superligaspillere kommer forbi en dag og 
skriver autografer, og der vil være hoppeborg 
for de små søskende. 

Tøjvask Under Brøndby Cup 
Brøndby Cup tilbyder sine deltagere at få vasket 
spillertøj og træningsdragter hver dag under 
turneringen. For hold der overnatter, kan 
holdlederen aflevere tøjet i informationen på skolen 
hvor man bor, senest kl. 20.00 og hente det i 
informationen igen efter kl.09.00 dagen efter. For 
hold der ikke overnatter, kan holdlederen aflevere 
tøjet i stævnesekretariatet, inden kl. 20.00 og hente 
det igen når stævnesekretariatet åbner. 
PRISER: 
Et hold sæt kamptøj................................200,- kr. 
Et hold sæt træningsdragter ...................200,- kr. 

Cup Denmark By Brøndby 2017: 
Internationalt bredde stævne for drenge 
og 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, Ghana og 
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mange flere. Igen i 2017 regner vi med at 
turneringen bliver repræsenteret af hold fra 
mange forskellige nationer. I år forventer vi 
rekord antal nationer som gæster vores cup. 

Cup Denmark By Brøndby satser stort 
på pigefodbold i 2017. 
Pigefodbold har en store interesse for os, og 
den interesse kommer til at ses også til Cup 
Denmark by Brøndby 2017. 

Vi glæder os meget til at se mange baner i 
Brøndby blive fyldt med glade og dygtige 
pigefodboldspillere! Vi har åbnet op for mange 
pige rækker og forventer mange danske og 
internationale pigehold i 2017. 

I kan læse mere om det inde på 
http://brondbycup.dk/index.php/da 

Sidste frist for tilmelding er den 1. juni 2017 

Vi glæder os til at tage i mod dig og din klub i 
Brøndby i sommeren 2017. 

I skal være mere end velkomne. 

 

 

Repræsenter dit land til Cup Denmark 
By Brøndby. 

International ungdomsfodbold når det er 
bedst. Det er ikke kun din klub, du 
repræsenterer i turneringen, det er også dit 
land. Cup Denmark By Brøndby er en chance 
for holdene til at vise og teste deres talent imod 
andre ungdomshold fra hele verdenen. 

Dit hold kommer til at spille internationale 
kampe imod hold fra nogle af verdens største 
fodboldnationer. 

Vi er glade for at være en scene for 
ungdomsfodbold, og for at vi arrangerer en af 
de bedste turneringer i Danmark. Her har vi et 
sikkert miljø, hvor alle detaljer forbundet med 
turneringen. Vi tilbyder en platform, hvor unge 
fodboldspillere henter erfaring ved at forene 
lidenskab for fodbold, respekt, sammenhold, 
lighed, venskaber og meget mere. 

For at få vores turneringspriser skal du sende 
en e-mail til brondbycup@brondbyif.net 

 

 

Skal du være tilskuer til Brøndby Cup 
2017? 

Planlægger du og familien at blive i det 
naturskønne Brøndby og omegn hele 
weekenden, så kan du overnatte på Brøndby 
Cup forældrecamping. Her kan I følge spillerne 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbrondbycup.dk%2Findex.php%2Fda&h=uAQHDIdyBAQHKm6PYMN8prgJBgMfIvZP61RILxQAf_EN16Q&enc=AZOVb9h3gPbA0rhWFP6Mc7dYFwFOJNybr_G3nzxxFHbxjsKuxoIDFpdlVSjCec-dbD4zHLv7VJg0w-CkgftXrWNzAP_RxuUGXIgsTEbT-lB5ymogfH2CRlFluDPbRuGH7-Wdvu_698jiv05ybjbRfJBH3_Up1CSk7UyBuQL9McNe1bbJc74hOfzl8w77XI62KTDKm5xiUffDCYNyNUFw0Cyr&s=1
mailto:brondbycup@brondbyif.net
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på tæt hold, og opleve den særlige stemning på 
Brøndby Cup campingpladsen med Brøndby 
Stadion som baggrund. 

Campingpladsen er beregnet for forældre og 
andre pårørende, der ønsker at følge sine børn 
til Brøndby Cup. 

Ønsker du at benytte muligheden for at 
overnatte på Brøndby Cup Forældrecamping så 
læs mere her på hjemmesiden under 
menupunktet Information / Forældre Camping. 

Vi glæder os meget til jeres besøg i Brøndby 

 

Succesen vil fortsætte 

Brøndby Cup 2017 vil være delt op i 3 
enheder: Brøndby Mini Cup, Cup Denmark 
Bredde samt Brøndby Elite Cup. 

Brøndby Mini Cup: 
Her deltager aldersgrupperne U8/U9/U10 
som bliver spiller fra d. 29-30 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 2016 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 
2017 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.  

 

Cup Denmark Bredde: 
Her deltager aldersgrupperne 
U11/U12/U13/U14/ U15/U17/U19. 
U11/U12/U13 er 8-mands og 7-mands 
rækker for både drenge og piger. 
Breddeturneringen vil blive spillet fra d.28. juli 
- 30. juli. 

 
Sideløbende med ens egen turnering kan 
man opleve fremtidens landsholdspillere 
både på drenge og pige siden. 

Brøndby Elite Cup: 
Her forventes 8 hold i U13/U14/U15 Elite 
drenge. 
I hver række vil der deltage et Brøndby hold. 
Der vil i alle rækker blive spillet en kamp pr. 
hold pr. dag, og der vil være mulighed for 
træning om formiddagen, hvorfor det er det 
perfekte opstartsstævne. Ansøgning om 
deltagelse i Brøndby Elite Cup sendes til 
Brondbycup@brondbyif.net 

mailto:Brondbycup@brondbyif.net
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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 historiske 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 
dyreste mærkevarebutikker. 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

http://www.brondbycup.dk/

