
Velkommen til
Silkeborg-Voel Cup

ÅRETS AFSLUTNING FOR U11, U13 og U15 DRENGE/PIGER

www.SilkeborgVoelCup.dk

2023
 14.- 16. april



Et stævne der har fokus på at I kommer igen næste år!

Silkeborg-Voel KFUM byder velkommen til den anden udgave af Silkeborg-Voel Cup
Stævnet er et kvalificeret alternativ til de traditionelle afslutningsstævner. 
Stævnet er til jer der ønsker;
–Et fælles afslutningsstævne for U11 - U15 drenge og piger
–Forplejning af høj kvalitet under hele stævnet
–Niveauinddelte puljer, ud fra sæsonens placering
–Stærk infrastruktur, der sikrer hurtig og få busture
–Muligheder for at se klubbens øvrige hold spille
–Nytænkende stævne-setup

Vi ønsker et stævne der skiller sig ud af mængden. Et stævne man som spiller, træner,
hold og klub ser frem til hele året med forventninger og glæde. Et stævne der har fokus
på de gode oplevelser.

Velkommen!

14. – 16. april 2023

Årgange: 
U11 (Årgang 2011-
2012) U13 (Årgang
2009-2010) U15
(Årgang 2007-2008)

God forplejning under hele stævnet
 

God infrastruktur og korte busture 

Min. 5 kampe pr. hold
 

Adidas præmier og medaljer 
til vinderne af A- og B-slutspil

 
Stævne t-shirt til alle

Dato:

Trivsel – Bredde – Elite



Tilmelding foregår via:

www.SilkeborgVoelCup.dk 

Holdgebyr:
U11 drenge/piger ...............................1.250 kr.
U13 drenge/piger ..............................1.250 kr.
U15 drenge/piger .............................1.250 kr.
V. tilmelding af 10 hold spares der 10%. Betalt holdgebyr refunderes ikke.

Deltagergebyr:
GULD - Inkl. mad og overnatning .....................650 kr.
SØLV - Inkl. mad uden overnatning .................550 kr.
BRONZE - UDEN mad og overnatning ..............350 kr.
Betalt deltagergebyr refunderes IKKE!

Officiel tilmelding via MyTeam åbner:
Lørdag d. 1/10 - 22. Tilmeldingsfristen: Lørdag d. 19/2 - 23.
Tilmeldingen er gyldig når holdgebyret er overført, og derefter bindende.

Depositum:
Pr. hold 1.000,- kr. (op til 4 hold)
Depositum refunderes ved afbud og/eller ved skolens godkendelse af overleveret
lokaler

www.SilkeborgVoelCup.dk 

www.SilkeborgVoelCup.dk

Tilmelding:



Præmier og praktisk:
Præmier:
Flotte Adidas præmier til 1. + 2. pladsen i de respektive årgange/niveauer

Ekstra præmie:
Gratis deltagelse i 2024 for et hold (max. 12 personer) inkl. holdgebyr
(foretages via lodtrækning)

Turneringsopsætning:
Begrænset pladser fordelt på U11-U15 drenge og piger
5 kampe på én weekend
2 x 15 minutter pr. kamp 
1 min pause mellem alle kampe
Tiden stoppes ikke under kampene
Alle hold inddeles i rækker ud fra deres placeringer efter jul

Regler:
Der spilles efter JHFs regler for de gældende årgange.

Indkvartering:
Indkvartering sker på den enkelte skole, hvor der udleveres informationer 
og en velkomstpakke.

Spillesteder:
Voel Hallerne og JYSK arena er omdrejningspunktet for stævnet.
Ligeledes spilles der i flere haller centreret omkring Voel/JYSK arena

Transport / Ankomst:
Busser vil fra tidlig morgen til aften forbinde haller og skoler.
Hvis I ankommer med tog fredag, vil der være mulighed for afhentning fra Silkeborg
Station, ligeledes vil det være muligt at blive afleveret på Silkeborg Station søndag,
efter forudgående aftale - senest d. 1/4.

 
Bespisning:
Serveres på hhv. skoler/haller.

Forældreovernatning:
Vi samarbejder med Vejlsøhus og kan tilbyde en god pris på overnatning 
til forældre. Ønskes dette kontakt da rme@silkeborgvoel.dk

Trivsel – Bredde – Elite



Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Kalender:
–Officiel tilmelding via www.SilkeborgVoelCup.dk, 
start lørdag den 1. oktober 2022.
–Tilmeldingen lukker søndag den 19. februar 2023
–Deltagergebyr senest 19. februar eller 7 dage efter 
tilmelding
–Offentliggørelse af puljer, overnatning mv. ultimo marts –
Stævneafvikling den 14.-16. april 2023

Spørgsmål og kontakt:
rme@silkeborgvoel.dk

www.SilkeborgVoelCup.dk
Facebook: Silkeborg-Voel Cup
Instagram: silkeborgvoelcup

Holdfotografering:
Alle hold har mulighed for at få taget holdbilleder/afdelingsbilleder

Underholdning: 
Lørdag vil der være forskellige muligheder for aktiviteter for børnene

Ledercafé/Inspiration:
Vi vil arbejde på en alternativ lederhygge/aktivitet lørdag aften.
Vi sender information ud til alle, når vi nærmer os.
Det afhænger bl.a. om ligadamerne/herrerne spiller slutspilskampe osv.

Stævneudvalg:
Rune Elttør – rme@silkeborgvoel.dk
René Andersen - Rene1979and@hotmail.com

Stemningsbilleder:
Under stævnet vil vi løbene opdatere på vores facebookside; Silkeborg-Voel Cup med
billeder fra hallerne/skolerne. Hvis vi ikke hører fra jeres hold, giver i accept til brug af
billeder i kommerciel øjemed og på diverse sociale medier.

Kontakt og øvrig information:

www.SilkeborgVoelCup.dk


