VELKOMMEN

International fodboldturnering for piger og drenge

CUP NO.1 2019
8. juli - 13. juli | FREDERIKSHAVN | DANMARK

Turneringen

Cup No.1 startede i 1984, i Frederikshavn Danmark. En ungdoms fodboldturnering for både drenge og piger. I 2019 afholder vi vores 36. turnering. Næsten 8200 hold fra ca. 100 lande har deltaget i vores turnering igennem årene.
I 2018 havde vi bl.a. deltagere fra; Australien, Brasilien, Colombia, Danmark,
Dubai, Storbritannien, Estland, Filippinerne, Indien, Marokko, Mexico, Norge, Peru, Polen, Portugal, Rusland, Sverige, Tyskland og USA.
Til Cup No.1 spilles alle kampene på dejlige grønne fodboldbaner af international standard i Frederikshavn i Danmark.
Alt er tæt på. Hallen hvor der spises frokost og aftensmad samt alle banerne
ligger I samme område. Så holdene behøver ikke at bruge meget tid på transport. Du har tid til at nyde både turneringen og Frederikshavn by.
I 2019 finder turneringen sted mandag den 8. juli - lørdag den 13. juli (uge 28
hvert år). Åbningsceremoni finder sted mandag 8. juli om aftenen. Alle kampene starter tirsdag den 9. juli om morgenen. Finaler spilles fredag og lørdag.

Måltider og Transport

Morgenmad serveres på skolerne. Frokost og aftensmad serveres i FFK-Hallen på
Flade Engvej, 400 meter fra banerne på Fodboldvej. Under turneringen vil der køre
busser mellem banerne på Fodboldvej og de skoler, der ligger mere end 2 km fra
banerne.

Mere information

findes på www.cupno1.com, hvor registrering til turneringen vil være mulig inden
udgangen af oktober 2018. Vi glæder os til at se dig i Frederikshavn til Cup No.1
- 2019.

NOT THE BIGGEST - PROBABLY THE BEST

DENMARK

Frederikshavn

Der bor ca. 22.000 mennesker i Frederikshavn by. Med denne
størrelse er byen perfekt til en ungdoms 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 Danmark. 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”.

WEEK 28

Frederikshavn ligger i hjertet af Skandinavien. Færgen sejler
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.

Klasseinddeling 2019:
Drenge, 11-mands hold

B19 - Født 01.01.2000 eller senere
B17 - Født 01.01.2002 eller senere
B16 - Født 01.01.2003 eller senere
B15 - Født 01.01.2004 eller senere
B14 - Født 01.01.2005 eller senere
B13 - Født 01.01.2006 eller senere

Drenge, 8-mands hold

B15 - Født 01.01.2004 eller senere
B14 - Født 01.01.2005 eller senere
B13 - Født 01.01.2006 eller senere
B12 - Født 01.01.2007 eller senere
B11 - Født 01.01.2008 eller senere
B10 - Født 01.01.2009 eller senere

Piger, 11-mands hold

G18 - Født 01.01.2001 eller senere
G16 - Født 01.01.2003 eller senere
G15 - Født 01.01.2004 eller senere
G14 - Født 01.01.2005 eller senere
G13 - Født 01.01.2006 eller senere

Piger, 8-mands hold

G15 - Født 01.01.2004 eller senere
G14 - Født 01.01.2005 eller senere
G13 - Født 01.01.2006 eller senere
G12 - Født 01.01.2007 eller senere

Priser 2019

Holdgebyr: DK 1300
Deltagergebyr pr. spiller/træner:
DK 1750 (overnatning på skole og
15 måltider)
Extra nætter: DK 80 pr nat./person
Sengelinned: DK 300
Spiller/træner gebyr uden mad/
overnatning: DK 550 pr. person.
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KONTAKT

CUP NO.1 DENMARK

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

