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Turneringen
Cup No.1, en fotbollsturnering för ungdomar för 
båtar pojkar och flickor. Turneringen startade 
1984 under namnet Dana Cup No.1. Så fram till 
2022 håller vi på vår 39:e turnering. Över 8400 
lag från ca. 100 länder har deltagit i turneringen 
under åren. Vi har haft deltagare från bland an-
dra; Australien, Brasilien, Canada, Danmark, 
Dubai, Guatamala, Storbritannien, Estland, Fi-
lippinerna, Indien, Marocko, Mexiko, Nigeria, 
Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Sverige, 
Tyskland, USA och många fler.

Alla matcher spelas på vackra gröna fotbollspla-
ner av internationell standard. På Cup No.1 är 
det allt på ett ställe; aktiviteterna, alla planene 
och hallen där lunch och middag äts. Det är allt 
tillsammans. Deltagarna tycker att det är trev-
ligt, då kan de också se sina klubbkameror spela.

Under 2022 spelas turneringen under tiden 
måndag 11 juli till lördagen 16 juli (v. 28 varje 
år). Öppningsceremonin går av stapeln måndag 
11. juli på kvällen. Alla matcher startar på mor-
gonen den 12. juli. Finalerna spelas fredag-lör-
dag med sista matcher 16 juli.

Åldersklasser 2022
Pojkar, 11 mot 11
B18-B19 - Födda 01.01.2003 och senere 
B17  -  Födda 01.01.2005 och senere 
B16  -  Födda 01.01.2006 och senere 
B15  -  Födda 01.01.2007 och senere 
B14  -  Födda 01.01.2008 och senere
B13  -  Födda 01.01.2009 och senere

Pojkar, 8 mot 8 
B13 (8) - Födda 01.01.2009 och senere
B12 (8) - Födda 01.01.2010 och  senere
B11 (8) - Födda 01.01.2011 och senere
B10 (8) - Födda 01.01.2012 och  senere

Flickor, 11 mot 11
G18-G19 - Födda 01.01.2003 och senere
G16-G17 - Födda 01.01.2005 och senere
G15  -  Födda 01.01.2007 och  senere
G14  -  Födda 01.01.2008 och senere
G13  -  Födda 01.01.2009 och  senere

Flickor, 8 mot 8 
G12-G13 (8)  -  Födda 01.01.2009 och senere



BOENDE
Deltagarna ryms i skolor, gym och i hallar. Du 
tar med dina egna sovplattor och sovsäckar. Al-
ternativt kan du köpa ett komplett paket säng-
kläder på Cup No.1. Om du inte vill stanna i en 
skola, kontakta Cup No.1,  som kan hjälpa dig att 
hitta hotell etc.

FÖRÄLDRAR
Vi hjälper gärna till med att hitta boende för 
föräldrar, syskon som är på semester i Frede-
rikshavn under Cup No.1 veckan, på hotell, van-
drarhem etc, eller om du vill slå läger vid Cup 
No.1-lägret vid banene på Fodboldvej. Det är 
billigast att boka hotell etc.  via Cup No.1

PRISER 2022
Alla lag betalar en lagavgift. Alla spelare, träna-
re och andra som bor på skolan betalar en del-
tagaravgift. Alla tränare och spelare som inte 
bor på skolan betalar också en spelar- /tränar- 
avgift. 

Registrering senast 1 juni 2022.
Team anmälningsavgift: SEK 1700 
Deltagara- & tränar avgifter:  SEK 2200 (Boende 
skola och 15 måltider mat)  
Extra övernattning:  SEK 110 pr nat pr. person     
Madrass/lakan/kudde: SEK 425 
Deltagara- & tränar avgift utan boende och mat:  
SEK 700 pr. person.

REGISTRERING
Registrering sker på vår www.cupno1.com, där 
du också hittar mer information. Om du har nå-
gra frågor är du välkommen att kontakta oss via 
e-post eller telefon. Vi ser fram emot att träffa 
dig på Cup No.1 i Frederikshavn.

ÅLDERSDISPENSATION
I 11v11 ges det automatisk dispens för 3 spelare 
som är max 1 år ældre.  I 8v8 klasserne är det 2 
spelare.

ERSÄTTNINGSPELARE
Max 7 ersättare per match i 11v11. I 8v8 kan 
ett obegränsat antal spelare användas. Både i 
11v11 och 8v8 er det fria bytan under hela tur-
neringen.

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 
Frukost serveras på skolorna. Lunch och mid-
dag serveras i FFK-hallen, 400 m från planerna 
på Fodboldvej. Lag som anländer tidigare kan be-
ställa extra mat, - serveras på Fodboldvej 7.

TRANSPORT
Under turneringen kommer bussar att köra 
mellan planerna på Fodboldvej och de skolor 
som ligger mer än 2 km från planerna. 



Fredrikshamn
Det bor ca. 22.000 personer i Fredrikshamns stad och med den storleken är staden perfekt 
för ungdoms turneringar som Cup No.1. Fredrikshamn är en vacker stad som bjuder på ett  
stort urval av buti ker och restauranger – perfekt för alla de föräldrar och ledare som tra-
diti onellt följer med sina barn ti ll Danmark. Cup No.1 är en turnering som håller fokus på 
kvalité, närhet och kul för deltagarna.

Ett  par kilometer från gågatan ligger den enda palmstranden i Danmark – ”Palm Beach”.

Fredrikshamn ligger i hjärtat av Skandinavien. Färjan från Göteborg och Oslo lägger ti ll di-
rekt av centrum av stan. Den närmast belägna fl ygplatsen ligger i Ålborg, endast 45 km från 
Fredrikshamn. Från Fredrikshamn är det endast 40 km ti ll Skagen där de två haven, Skage-
rack och Katt egatt  möts vid Grenen.

12. - 17. juli 2021

FÖRÄLDARCAMP
Det fi nns möjlighet till ett föräldrarcamp  runt 
Cup No.1-området, där resande föräldrar och 
syskon kan övernatta, titta på matcherna och
ha kul på kvällen.

11.-16. juli 2022

KONTAKT
CUP NO.1 DENMARK
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