
Tilmelding + holdgebyr 

 
Bedes sendt til: 
Christian Hansen 
 
E-mail: skambybk@hotmail.com 
www.staevner.dk 
Tlf.: 22953954 
 
Beløbet skal indbetales på konto: 6863-1055289 el.  
                                                       MobilePay 60 18 45 49  
Tilmeldingskupon 

Vi har damer med på vores firmahold ___ Ja   ___ Nej 
15 stk. smørrebrød til 200 kr.    __ Ja   ___ Nej 
(sæt kryds) 
 
 

Programmet bedes mailet til: 
 
Navn: __________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________ 
  
Postnr:__________    By: __________________________ 
 
Tlf: _______________ Mail: ________________________ 
 

Holdnavn Ønsketid Række 

   

   

Skamby Boldklub, UgeAvisen Nordfyn og  
SuperBrugsen Søndersø 

 
byder velkommen til 

Skamby Cup 2018 
 

Indefodboldstævne i Søndersø-hallerne 
Søndag den 14. januar 2018 

 
Nyhed!!  Se præmielisten  

 
Tilmeldingsfrist: 5. januar 2018 

 
 

  Der spilles i flg. rækker:  
 

  Herre Senior (åben række) 
  Dame Senior (åben række) 

  Oldboys (30+ åben række?) 
  Firma (Spillere m/k skal være ansat i firmaet) 

 
 

 
Tilmelding til: 
 
Christian Hansen 
E-mail: skambybk@hotmail.com  
Tlf.: 22 95 39 54 
eller  
på staevner.dk 
 
 
www.skamby-bk.dk 

 
 



Skamby Boldklub, UgeAvisen Nordfyn  
og SuperBrugsen Søndersø byder  

søndag d. 14. januar 2018  velkommen til:  

 
Skamby Cup 2018 

i Søndersø Hallerne 
 

Der spilles i 4 rækker i år, nemlig Herre-, Dame Se-
nior, Oldboys og Firma. 
 
 

Tilmeldingsgebyr er  
400 Kr. pr. hold  

Herre Senior 500 Kr. pr. hold 
Som skal betales inden den 5. januar 

på konto 6863-1055289  
el. MobilePay 60 18 45 49 

Tilmelding er først gældende ved registeret til-
melding 

Herre  
senior 

Alle kan deltage her. Firmahold, gade-
hold, sportsklubber, forretninger osv. 
 

Dame  
senior 

Alle kan deltage her. Firmahold, gade-
hold, sportsklubber, forretninger osv. 

Oldboys (30+)Alle kan deltage her. Firmahold, 
gadehold, sportsklubber, forretninger 
osv. 

Firmahold I denne række har vi krav til deltagerne 
om at de skal være ansat i firmaet for 
at være spilleberettiget. Både damer og 
herrer må deltage på firmaholdene.  
Damernes mål tæller dobbelt. 

 
 

Tilmeldingsfrist er  
lørdag d. 5. januar 2018 

 
Program udsendes senest 

onsdag d. 10. januar 2018  
pr. mail. 

Kommer også på hjemmesiden 
www.skamby-bk.dk 

Regler Der spilles på håndboldmål med 4 spil-
lere på banen og højst 3 udskiftere. 
Holdene bliver inddelt i puljer med 5 
eller 6 hold, hvoraf 1. og 2. plads nor-
malt går videre i stævnet.  
Spilletid 5 min. 

Præmier Herre senior:  
1. præmie 5.000 kr.  
2. Præmie 1.000 kr. 
3. Præmie 500 kr. 
Dame, Oldboys og firma: 
1. præmie Gavekurv 2.000 kr. (SuperBrugsen) 
2. Præmie gavekort 500 kr. (Intersport) 

 

Start-tider Stævnet forventes at starte kl. 10:00 
og Jeres tid vil fremgå af programmet 

Smørre-
brød 

Ved tilmelding er der mulighed for at 
forudbestille 15. stk. smørrebrød til 
200 kr., som vil stå klar til Jer i cafete-
riet . 
Smørrebrødet skal forudbetales sam-
men med holdgebyret. 
På dagen sælges 1. stk smørrebrød til  
20 kr. pr. stk. 


