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December 2017. 

Kære fodboldklubber!

Tilmelding til Brøndby Cup Denmark er fuld igang. 

Børn og unge fodbold elskere i danske og udenlandske klubber, indbydes til at deltage i 

Danmarks gladeste fodboldturnering. 

Brøndby Cup Denmark giver mulighed for at alle klubbens børne – og ungdoms hold kan 

deltage i turneringen, som i 2017 havde vi rekordhøj deltagelse med 287 hold fra 14 

forskellige nationer. 
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Vi havde i 2017 blandt andet hold fra Taiwan, Tyskland, Norge, Sverige, Finland, England, 

Canada, Slovakiet, Tjekkiet og mange flere. Vi håber vi på endnu et succesfuldt år med 

nye og tilbagevendende turnerings deltagere - nationale som internationale. 

Brøndby Cup Denmark er mere end bare fodbold. Med udgangspunkt i interessen for 

fodbold giver turneringen også anledning til dyrke det sociale samvær mellem spillere, 

ledere, forældre og søskende. Den centrale beliggenhed giver rig mulighed for at besøge 

de mange nærliggende attraktioner i Hovedstadsområdet. 

Vi glæder os til at byde alle velkommen til Danmarks gladeste turnering. 

Tilmeld dit hold inde på www.brondbycup.dk 

Overnattende hold i Brøndby Cup Denmark, kan opnå rabat på deltagergebyr ved at 

tilmelde 5 hold eller mere fra din klub, skriv eller ring for at høre nærmere. 

Succesen vil fortsætte 

Da det er en international turnering er dommerne en blanding af danske og internationale 

dommere med højt niveau, og vi håber at I vil bruge Brøndby Cup Denmark 2018 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. 

Brøndby Cup Denmark 2018 vil være delt op i 3 enheder: 
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Mini Cup, Bredde Cup samt Elite Cup. 

 

Mini Cup: 

Her deltager aldersgrupperne 2011/2010/2009 som spiller lørdag d. 4. og søndag d. 5. 

august 2018. Dette bliver spillet som 5-mands. Der er både A rækker og B rækker. Hvert 

hold vil spille op til 5 kampe pr. dag. I hver række vil der deltage et Brøndby hold. 

Bredde Cup: 

Her deltager aldersgrupperne 2008/2007/2006/2005/2004/2003/2002/01-00-99 drenge og 

06-07/04-05/2003/2002/2001 pige. 

2008/2007/2006 drenge og 06-07 pige er 7-mands. 

Breddeturneringen vil blive spillet fra d.03. august - 05. august 2018. I hver række vil der 

deltage et Brøndby hold. 

Elite Cup: 

2006/2005/2004 

Elite Cup er en invitations turnering. 

Alle hold spiller en fuld kamp pr. dag. Kampene afvikles så vidt muligt om eftermiddagen, 

og der vil være mulighed for at indlægge træningspas om formiddagen, efter aftale. Alle 

kampe afvikles med linjedommere. Turneringsform: 8 hold fordelt i to puljer a´ 4 hold. 

 

Giv jeres hold en stor oplevelse  

 

Event området er turnerings hjerte  

Når I deltager i Brøndby Cup Denmark, vil I udover deltagelsen i turneringen have 
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mulighed for at tilbringe tiden imellem kampene i vores store eventområde, hvor der vil 

være mulighed for at shoppe hos Brøndby Shoppen og en anden sportsbutik, der vil være 

forskellige aktiviteter for store og små. Der vil bl.a. være karaoke torsdag aften og diskotek 

lørdag aften og der vil være DJ på eventområdet under hele cuppen. Brøndbys 

Superligaspillere kommer forbi en dag og skriver autografer, og der vil være hoppeborg til 

de små søskende.   

 

 

For tilrejsende supportere – forældre m.v., er der mulighed for at købe plads 

på vores forældre camping, der kommer til at ligge midt i turneringsområdet.  

 

Vi er meget stolte over vores campingområde som vi mener, er helt igennem hyggelig. Her 

vil der være mulighed for at møde andre forældre fra alle egne, og der vil være grill 

arrangement om aften med live musik. Til en meget lav camp-pris er dette det helt rigtige 

valg til forældre og supportere. Læs mere på www.brondbycup.dk. 

Vi glæder os meget til jeres besøg i Brøndby 
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Oplev en superliga kamp på Danmarks bedste fodbold stadion. Der er gratis 

adgang til de deltagende hold i Brøndby Cup Denmark. Med forbehold for 

Brøndby IF spiller hjemmekamp 5. august 2018  

 

 

Vi ønsker jer en glædelig jul og fantastisk godt nytår. 

Vi ses på den anden side :) 

   
   

Besøg: www.brondbycup.dk 

Og læs mere om priser og anden 

info. 

 

Eller kontakt os på tlf.: 

+45 43 48 08 00 
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You are welcome!  
 

 

 

 

 
    

  

   

 

 


