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TURNERINGEN
Cup No.1 er en ungdoms fodboldturnering for 
både drenge og piger.  Turneringen startede i 1984 
under navnet Dana Cup No.1. Grundet Covid-19, 
har turneringen desværre været aflyst i 2020 og 
2021. I 2022 arrangeres  den  39. turnering.  Over 
8400 hold fra omkring 100 nationer har deltaget i 
turneringen igennem årene. Vi har haft deltagere 
fra bl.a.;  Australien, Brasilien,  Danmark, Dubai, 
Guatamala, Frankrig, Storbritannien, Estland, 
Filippinerne, Indien, Marokko, Mexico, Nigeria, 
Norge, Peru, Polen, Portugal, Rusland, Sverige, 
Tyskland, USA og mange mange flere.

Alle kampene spilles på flotte grønne fodboldbaner 
af international standard. Til Cup No.1 er det hele  
samlet èt sted; aktiviterne, alle banerne og hallen 
hvor der spises frokost og aftensmad.  Stor fordel 
for deltagerne, så der ikke skal bruges så megen tid 
i busserne, - og  der i stedet er mulighed for at se 
klub-kammeraterne spille kamp eller bare slappe af.  

Cup No.1 2022 - foregår fra mandag d. 11. juli 
- lørdag d.  16. juli (uge 28 hvert år).  Åbningsce-
remoni mandag d. 11. juli  kl. 18.30. Alle kampene 
starter tirsdag d. 12. juli om morgenen. 
Finaler spilles fredag og lørdag.

ALDERSGRUPPER 2022
Drenge, 11-mands hold
B18-B19  -  Født 01.01.2003 eller senere  
B17  -  Født 01.01.2005 eller senere  
B16  -  Født 01.01.2006 eller senere
B15  -  Født 01.01.2007 eller senere
B14  -  Født 01.01.2008 eller senere
B13  -  Født 01.01.2009 eller senere 

Drenge, 8-mands hold
B13 (8) - Født 01.01.2009 eller senere
B12 (8) - Født 01.01.2010 eller senere
B11 (8) - Født 01.01.2011 eller senere
B10 (8) - Født 01.01.2012 eller senere

Piger, 11-mands hold
G18-G19  -  Født 01.01.2003 eller senere 
G16-G17  -  Født 01.01.2005 eller senere
G15  -  Født 01.01.2007 eller senere
G14  -  Født 01.01.2008 eller senere
G13  -  Født 01.01.2009 eller senere

Piger, 8-mands hold
G12/13 (8)  -  Født 01.01.2009 eller senere



INDKVARTERING
Deltagerne indkvarteres på skoler, gymnastiksale 
og i haller. Man medbringer selv soveunderlag og 
soveposer.  Alternativt kan der købes  en fuld pak-
ke sengelinned hos Cup No.1. Ønsker I ikke at bo 
på skole, kontakt Cup No.1, - som kan hjælpe med 
af finde hotel etc. 

FORÆLDRE
Vi hjælper gerne med at finde overnatning til 
forældre, søskende, som holder ferie i Frede-
rikshavn under Cup No.1 ugen, på hotel, van-
drerhjem etc, eller hvis I ønsker at campere på  
Cup No.1 campen ved banerne på Fodboldvej.  
Det er billigst at booke  hotel m.v. via Cup No.1.

PRISER 2022
Alle hold betaler holdgebyr. Alle spillere, ledere og 
andre som bor på skole betaler deltagergebyr.  Alle 
trænere og spillere, som ikke bor på skole betaler 
også et spiller/træner-gebyr. Tilmelding senest  
1. juni 2022. 

Holdgebyr:  DK 1300  
Deltagergebyr pr. spiller og træner: DK 1500 
(overnatning på skole fra mandag-lørdag, og 15 
måltider, fra mandag aften - lørdag frokost)  
Ekstra nætter: DK 80 pr nat./person    
Sengelinned:  DK 300
Spiller- og trænergebyr uden overnatning og 
mad: DK 550 pr person. 

TILMELDING
Tilmelding sker på www.cupno1.com, hvor du 
også finder flere oplysninger.  Har I yderligere 
spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os via 
mail eller telefon. Vi glæder os til at se jer til  
Cup No.1 i Frederikshavn 11.-16. juli 2022.

- HÅBER VI SES  

DISPENSATIONER
I 11-mands fodbold, gives automatisk dispen-
sation til at påføre 3 spillere på holdkortet, som 
er max 1 år for gamle. 
I 8-mands, gælder det for 2 spillere. 

UDSKIFTNINGSSPILLERE
Max 7 udskiftningsspillere pr kamp i 11v11 (18  
ialt). I 8v8 kan ubegrænset antal spillere anven-
des. Både i 11v11 og 8v8 er der fri udskiftning.

SPILLETIDER
Alle 8 v 8    2x20 min.
B10, B11, B12, B13 & G13             2x20 min.
B14, B15, B16, B17, B18-B19          2x25 min.
G14, G15, G16-G17, G18-G19      2x25 min. 

BESPISNING
Morgenmad serveres på skolerne. Frokost- og 
aftensmad serveres i FFK-Hallen på Flade Eng-
vej, 400 meter fra banerne.  Hold der ankom-
mer tidligt kan bestille ekstra mad, - serveres på 
Fodboldvej 7. 

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



FREDERIKSHAVN
Der bor ca. 22.000 mennesker i Frederikshavn by. Med denne størrelse er byen perfekt til en ung-
doms fodboldturnering som Cup No. 1. Frederikshavn er en dejlig by, som byder på et stort udvalg 
af butikker og restauranter - perfekt til de mange forældre, der traditionelt følger deres børn til Dan-
mark. Cup No. 1 er en fodboldturnering med fokus på kvalitet, nærhed og sjov for alle deltagere.

Et par kilometer fra gågaden - ligger den eneste Palm Beach i Danmark ”Palmestranden”.

Frederikshavn ligger i hjertet af Skandinavien. Der sejler færger direkte til byen fra både Göteborg 
og Oslo. Den nærmeste lufthavn er Ålborg, kun 45 minutter fra Frederikshavn. Fra Frederikshavn er 
der kun 40 km til Skagen, hvor de to have (Skagerrak og Kattegat) mødes ved Grenen.

12. - 17. juli 2021

FORÆLDRECAMP
Der er mulighed for forældrecamp på  Cup 
No.1 - området, hvor medrejsende forældre 
og søskende kan overnatte, se kampene og 
hygge sig om aftenen.

KONTAKT
CUP NO.1 DENMARK

Tlf.: +45 26 83 99 55 
info@cupno1.com • www.cupno1.com 11.-16. juli 2022 info@cupno1.com 


