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CUP NO.1 2019
Internationell fotbollsturnering för flickor och pojkar

8. juli - 13. juli   |  FREDERIKSHAVN  |  DENMARK
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Åldersklasser 2019:
Pojkar, 11-manna lag
B19 - Födda 01.01.2000 och senare 
B17 - Födda 01.01.2002 och senare 
B16 - Födda 01.01.2003 och senare
B15 - Födda 01.01.2004 och senare
B14 - Födda 01.01.2005 och senare
B13 - Födda 01.01.2006 och senare 

DPojkar, 8-manna lag
B15 - Födda 01.01.2004 och senare
B14 - Födda 01.01.2005 och senare
B13 - Födda 01.01.2006 och senare
B12 - Födda 01.01.2007 och senare
B11 - Födda 01.01.2008 och senare
B10 - Födda 01.01.2009 och senare

Flickor, 11-manna lag
G18 - Födda 01.01.2001 och senare
G16 - Födda 01.01.2003 och senare
G15 - Födda 01.01.2004 och senare
G14 - Födda 01.01.2005 och senare
G13 - Födda 01.01.2006 och senare
 
Flickor,  8-manna lag
G15 - Födda 01.01.2004 och senare
G14 - Födda 01.01.2005 och senare
G13 - Födda 01.01.2006 och senare
G12 - Födda 01.01.2007 och senare

Priser 2019
Team anmälningsavgift: SEK 1700 
Deltagara- & tränar avgifter:  
SEK 2200 (Boende skola och 15 
måltider mat)  
Extra övernattning och mat:  SEK 
110 pr nat pr. person     
Madrass/lakan/kudde : SEK 425 
Deltagara- & tränar avgift utan 
boende och mat:  SEK 700 pr. 
person.
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KONTAKTA
CUP NO.1 DENMARK
Tlf.: +45 26 83 99 55
info@cupno1.com
www.cupno1.com

Turneringen
Cup No.1 startade 1984 i Fredrikshamn, Danmark. En ungdomsturnering för 
både flickor och pojkar. Nästa år, 2019, hålls turneringen för 36:e året i rad. 
Nästan 8.200 lag från ca. 100 länder har deltagit i vår cup genom åren. Under 
2018 hade vi bl.a. deltagare från Australien, Brasilien, Colombia, Danmark, 
Dubai, Storbritannien, Estland, Filipinerna, Indien, Marocko, Mexiko, Norge, 
Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Sverige, Tyskland och USA

Cup No.1 spelas alla matcher på ”riktigt” gräs och alla planer håller internatio-
nell standard och ligger i Fredrikshamn, Danmark.
Allt är nära och ligger inom gångavstånd. Hallen där maten serveras ligger i 
samma område som fotbollsplanerna ligger. Detta innebär att lagen inte be-
höver lägga tid på transporter. Du har tid att njuta av både turneringen som av 
staden Fredrikshamn.

Under 2019 spelas turneringen under tiden måndag 8 juli till lördagen 13 juli 
(v. 28 varje år). Öppningsceremonin går av stapeln måndag 8 juli på kvällen. 
Alla matcher startar på morgonen den 9 juli. Finalerna spelas fredag-lördag 
med sista matcher 13 juli.

Frederikshavn
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 butiker och restauranger – perfekt för alla de föräldrar 
och ledare som traditionellt följer med sina barn till 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 Göte-
borg och Oslo lägger till direkt av centrum av stan. Den när-
mast belägna flygplatsen ligger i Ålborg, endast 45 km från 
Fredrikshamn. Från Fredrikshamn är det endast 40 km till Ska-
gen där de två haven, Skagerack och Kattegatt möts vid Grenen.

Måltider och transporter
Frukost serveras på skolorna. Lunch och middag serveras i FFK-hallen på Fla-
de Engvej, 400 m från planerna på Fodboldvej. Under turneringen kommer 
bussar att köra mellan planerna på Fodboldvej och de skolor som ligger mer 
än 2 km från planerna.

Mere information
hittar ni på www.cupno1.com, där man även registrerar sig till turneringen. 
Vi ser fram emot att se er i Fredrikshamn till Cup No.1 under 2019.

                                                 NOT THE BIGGEST - PROBABLY THE BEST


