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TURNERINGEN
Cup No.1 startet i 1984 i Frederikshavn i Danmark. 
Det er en ungdomsturnering for både gutter og 
jenter. I 2021 arrangeres turneringen for 38. gang. 
Nesten 8400 lag fra ca. 100 land har deltatt i vår tur-
nering gjennom disse årene. Vi har hatt deltakere 
fra Australia, Argentina, Brasil, Colombia, Dan-
mark, Dubai, Storbritannia, Estonia, Filippinene, 
Guatamala, India, Madagaskar, Marokko, Mexico, 
Nigeria, Norge, Peru, Polen, Portugal, Russland, 
Sverige, Tyskland, USA og mange flere.

I Cup No.1 spilles alle kampene på gode grønne 
gressbaner av internasjonal standard. Det er kor-
te avstander. Hallen, hvor d t serveres lunch og 
middag, samt alle banene ligger i samme område.  
Lagene trenger ikke å bruke mye tid på transport. 
Du har god nok tid til å nyte både turneringen og 
byen Frederikshavn.

I 2021 arrangeres turneringen fra mandag 12. juli - 
lørdag 17. juli (uke 28 hvert år). Mandag 12. juli er 
det åpningsseremoni på kvelden (18.00). Alle kam-
per starter tirsdag morgen. 

Finalene spilles fredag og lørdag.

ALDERSKLASSER 2021

Gutter, 11v11 (boys)
B18  -  Født etter 01.01.2003   
B17  -  Født etter 01.01.2004    
B16  -  Født etter 01.01.2005  
B15  -  Født etter 01.01.2006  
B14  -  Født etter 01.01.2007  
B13  -  Født etter 01.01.2008   

Gutter, 8v8 (boys)
B13 (8) - Født etter 01.01.2008  
B12 (8) - Født etter 01.01.2009  
B11 (8) - Født etter 01.01.2010  
B10 (8) - Født etter 01.01.2011  

Jenter, 11v11 (girls)
G18  -  Født etter 01.01.2003   
G16  -  Født etter 01.01.2005  
G15  -  Født etter 01.01.2006  
G14  -  Født etter 01.01.2007  
G13  -  Født etter 01.01.2008  

Jenter, 8v8 (girls)
G12/13 (8)  -  Født etter 01.01.2008  



OVERNATTING
Deltakerne blir innkvartert i skoler, treningssentre 
og i haller. Ta med egne soveunderlag og sove-
poser. Alternativt kan du kjøpe en full pakke med 
sengetøy på Cup No.1. Ønsker dere ikke å bo på 
skolen, kontakt Cup No. 1, - som kan hjelpe deg 
med å finne et hotell osv.

FORELDRE
Vi hjelper deg gjerne med å finne overnatting 
for foreldre, søsken som er på ferie i Frederiks-
havn under Cup No. 1. Hotell, vandrerhjem osv., 
eller hvis du vil bo på Cup No.1 leir ved banene 
på Fodboldvej. Det er billigst å bestille hotell 
osv. via Cup No.1.

PRISER 2021
Alle lagene betaler et laggebyr. Alle spillere, 
ledere og andre som bor på skolen, betaler en 
deltakeravgift. Alle trenere og spillere som ikke 
bor på skolen betaler også spiller- / trenergebyr. 

Påmelding senest 1. juni 2021. 

Lågpåmeldingsavgift: NOK 1600  
Trener & Deltageravgift: NOK 2100 (Overnat-
ting på skolen fra mandag til lørdag, og 15 mål-
tider, fra mandag kveld - lørdag lunsj)
Extra overnatting: NOK 100/natt pr person       
Luftmadrass og sengetøy:  NOK 390
Trener & Deltageravgift(uten overnatting og 
mat): NOK 700

REGISTRERING
Registrering skjer på www.cupno1.com, hvor du 
også finner mer informasjon. Hvis du har ytterli-
gere spørsmål, er du velkommen til å kontakte 
oss via e-post eller telefon. Vi ser frem til å se deg 
på Cup No.1 i Frederikshavn.

DISPENSASJONER
I 11-mann automatisk dispensasjon gis for 3 
spillere på lagkortet, som er maks 1 år gammel. 
For 8-mann gjelder det 2 spillere.

INNBYTTERRE
Maks 7 innbyttere per kamp i 11v11.
I 8v8 kan et ubegrenset antall spillere brukes. 

SPILLETIDER
Alle 8 v 8    2x20 min.
B10, B11, B12, B13 & G13             2x20 min.

B14, B15, B16, B17, B18                 2x25 min.
G14, G15, G16, G18                         2x25 min. 

BESPISNING
Frokost serveres på skolene. Lunch og middag 
i FFK-Hallen på Flade Engvej, 400 meter fra ba-
nene på Fodboldvej. 

TRANSPORT
Under turneringen kører der busser mellem ba-
nerne på Fodboldvej og de skoler, som ligger 
mere end 2 km fra Fodboldvej.



FREDERIKSHAVN
Det bor ca. 22000 mennesker i Frederikshavn. Med denne størrelsen er byen perfekt for en ung-
domsturnering som Cup No. 1. Det er en fl ott by, som byr på et stort utvalg av butikker og restau-
ranter – perfekt til de mange foreldre, som følger sine barn til Danmark. Cup No. 1 er en fotballtur-
nering med fokus på kvalitet, nærhet og moro for alle deltakere.

Et par kilometer fra gågaten ligger den eneste Palm Beach i Danmark, Palmestranden.

Frederikshavn ligger i hjertet av Skandinavia. Fergen Stena Line seiler direkte til byen fra Gøteborg 
og fra Oslo seiler DFDS. Den nærmeste fl yplass er i Aalborg, bare 45 minutter fra Frederikshavn. Fra 
Frederikshavn er det bare 40 kilometer til Skagen, hvor havene Skagerrak og Kattegat møtes ved 
Grenen.

KONTAKT
CUP NO.1 DENMARK

Tlf.: +45 26 83 99 55 
info@cupno1.com • www.cupno1.com 

12. - 17. juli 2021

FORELDRELEIR
Det er mulighet for en foreldreleir i Cup 
No.1-området, der foreldre og søsken 
kan overna� e, se fotballkamper 
og ha det gøy om kvelden.


