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LIUFs Home Hjørring Cup 2021 
 

Det er med stor fornøjelse, at vi igen i år kan invitere til julestævne i såvel Indefodbold som Futsal. 

 

Hvornår? 

Stævnet afvikles i dagene 27-30/12 2021. 

 

Hvor? 

Lundergårdhallen, Park Vendiahallen og Fiberhal I.  

 

Stævnets historie 

Stævnet har været afviklet i alle år siden 1986. Bortset fra en Corona pause i 2020. 

 

Stævnets størrelse? 

Antal deltagende hold har de seneste år ligget på et stabilt niveau på omkring 225-250 deltagende 

hold.  

 

Hvilke rækker? 

Følgende rækker afvikles - fordelt på datoer: 

 

Indefodbold: 

 

27/12: 28/12: 29/12: 

U11-drenge  

U12-piger 

U14-piger 

U12-drenge  

U13-drenge 

U14-drenge B 

U14-drenge A 

Damesenior   

U6-drenge (Jyske 3-bold) 

U7-drenge (Jyske 3-bold) 

U8-drenge  

U10-piger 

U11-piger 

U13- piger 

U10-drenge  

U16-drenge 

U17-drenge  

U19-drenge 

U9-drenge 

U15-drenge  

U18-piger 

Herresenior C 

Herresenior B 

Herresenior A 

 

Futsal: 

 

27/12: 28/12 29/12 30/12 

U8-drenge B 

U8-drenge A 

U13-piger 

U15-drenge  
U16-drenge 

U17-drenge 

U18-piger 

U12-piger 

U12-drenge B 

U12-drenge A 

U14-piger 
U15-piger 

Herresenior 

U11-drenge B 

U11-drenge A 

U14-drenge B 

U14-drenge A 
U19-drenge B 

U19-drenge A 

U9-drenge B 

U9-drenge A 

U10-drenge B 

U10-drenge A 
U13-drenge B 

U13-drenge A 

 

 

Præmier 

I U6 og U7 er der præmie til alle.  
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I øvrige rækker er der præmie til de bedst placerede og bliver holdet puljevinder er der altid præmie. 

I disse rækker vil der, løbende under hele stævnet, blive uddelt masser af spurtpræmier. 

 

Priser og tilmelding 

Indefodbold: 

Drenge U17, U19 og Herresenior: 450 kr. 

Øvrige hold indefodbold: 375 kr. 

 

Futsal:  

U8 – U10: 450 kr. 

U11 – U13: 600 kr. 

U14 og ældre: 650 kr. 

 

Tilmelding foregår via hjemmeside www.home-hjoerring-cup.dk eller via e-mail til niel-

sen420@gmail.com. Seneste frist for tilmelding er d. 20/11 2021.  

 

Deltagergebyrer skal indbetales samtidig med tilmelding eller senest d. 20/11 2021 ved bankover-

førsel til reg.nr. 9070 kontonummer 1632894313 eller mobile Pay til 55406 (husk at anføre hold-

navn). 

 

For at få så jævnbyrdige rækker som muligt opfordres til, at der tilmeldes i samme niveau som hol-

dene spiller i JBU´s turnering. 

 

Med hensyn til Herresenior C har vi i tidligere år erfaret, at for mange hold ”undertilmelder” i C-

rækken. Vi opfordrer derfor til, at C-rækken er for spillere, der til daglig spiller serie 4 eller derun-

der. 

 

I rækker med niveaudeling vil rækkerne blive lagt sammen såfremt der ikke er mindst 5 hold i hen-

holdsvis A eller B. 

 

Spilleregler 

Der spilles efter JBU´s regler, herunder også reglerne for aldersdispensation og deltagelse på flere 

hold. 

 

Piger der spiller på drengehold i U13-U19 må være et år ældre end aldersklassen.  

 

Spilletiden i indefodbold er 7 minutter for U6- U9, 8 minutter for U10-U11 og 9 minutter for øvrige 

rækker.  

 

I Futsal er spilletiden 11 minutter for U8-U13, 13 minutter for U14-U15, 15 minutter for U16 og 20 

minutter for U17-U19 og senior. Der spilles ikke med timeout. 

 

Afvikling 

Turneringen afvikles med 2-3 puljer ad gangen. Hvis der til en række tilmeldes mere end 14 hold vil 

der blive afholdt to turneringer for denne række. Dermed undgås lange ventetider. 

 

Starttidspunktet de enkelte dage vil være kl. 08,00 eller kl. 09,00 afhængig af antal tilmeldte hold. 

http://www.home-hjoerring-cup.dk/
mailto:nielsen420@gmail.com
mailto:nielsen420@gmail.com
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Turneringsprogrammet vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside www.home-hjoerring-cup.dk 

løbet af uge 50.  

 

Yderligere oplysninger om stævnet kan fås ved henvendelse til: 

 

Ole Nielsen 

Tlf. 26 91 49 05 

 

 
 

http://www.home-hjoerring-cup.dk/

