
 

 En sportslig og festlig dag  

i Aakirkeby Hallerne 

Lørdag  

den 24. februar 
2018                                                                                

Fodboldafdelingen i Aakirkeby 
Idrætsforening har endnu en 
gang, fornøjelsen af at invite-
re til Carlsberg Sport Cup 
Carlsberg Sport Cup er indendørsstævnet, hvor 

du sammen med dine kolleger, venner eller 

kammerater, kan hygge dig i til et fodboldstæv-

ne, hvor god stemning, fest og farver er ligeså 

vigtigt som mål og point.  

På trods af den ofte intense kamp om første-

pladsen i de respektive rækker, så er turnerin-

gen først og fremmest et socialt arrangement, 

og det står igen i år holdene frit for at invitere 

egne, supportere, ølbærere, managere, massø-

rer, cheerleaders m.fl. til opbakning både i hal-

lerne samt til 3. halvleg. 

Øvrige sponsorer: 

Indbyder til fodboldstævnet 

Har du spørgsmål vedrørende  
CARLSBERG SPORT CUP 2018 kan de 
rettes til 

Jimmi Sonne Tlf. 22 38 75 22 

Steffen Hansen Tlf. 29 37 22 92 

Michael Mogensen Tlf. 51 67 20 68 

Brian Carlsen Tlf. 21 72 39 90  

Tilmelding 

Tilmeldingen skal være os i hænde  

senest Fredag den 2. februar 2018 og 

ske til: 
 

Jimmi Sonne tlf. 22 38 75 22 

e-mail: jim-mal@post.tele.dk 

 

Betaling  

Holdgebyret bedes indbetalt på Aakir-
keby Idrætsforenings konto:  

Reg.nr. 0650 konto nr. 6274243765.  

 

Noter venligst hvilket hold betalingen vedrører.  

Birkelund Auto 

KL Guld  & Sølv 

Sportigan 

Aakirkeby Hallerne 

Buddha Bar 

NYT FOR DE SMÅ 

Som noget nyt vil der være oppustelig fodboldbane i 
hal B.    

http://www.aaif.dk/default.asp


Pizza-buffet  -  Dagens ret 
Som sidste år vil der i årets udgave af Carlsberg 

Sport Cup være to muligheder for, at anvende spise-

billetterne. Spisebilletterne vil kunne anvendes til 

enten  

 Pizza-buffet — kl. 12.00—16.00  

eller   

 Dagens ret — kl. 17.00—22.00  

I holdgebyret er inkluderet 7 spisebilletter. Det er 

naturligvis muligt at købe yderligere spisebilletter 

for 75 kr., også på selve dagen. 

TILMELDINGSBLANKET 

Holdets navn:   

Vi ønsker at deltage i følgende række: 

Herre   Mix  Show 

     

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Spillere på holdet: 

Vi ønsker herudover at tilkøbe             spisebilletter 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Tlf.:  

E-mail:  

Kontaktperson: 

Om stævnet 

Der spilles i følgende rækker: 

Herre  –  Mix  –  Show 

Kampene afvikles efter Dansk Fodbolddommer Unions 
regler, med dommere fra Bornholms Fodbolddommer 
klub. 

Hvert hold må maksimalt bestå af 7 spillere 

I Herrerækken,  må maksimalt to spillere have spillet i 
bornholmsserien eller i højere rangerede rækker i 
2017. Efter aftale med stævneledelsen, kan hold delta-
ge med mere end 2 spillere fra højere række. Holdet 
vil dog taberdømmes  i alle kampe. 

I I Mix-rækken skal der være mindst to damer på ba-
nen hele tiden, og scoringer sat ind af damer tæller 
dobbelt. 

Fokus i Show-rækken er det sociale og sjove, og der vil 
ingen vinderpræmier være, men langt flere ind-
slagspræmier. 

Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer. 

 

Priser 

Holdgebyr = 950 kr. pr. hold  

I prisen er inkluderet 7 spisebilletter 

Præmier 

Der vil igennem hele dagen udloddes præmier for 

flotte mål og skæve indslag. 

Række Vinder 2. plads 

Herre 2.000 kr. 1.250 kr. 

Mix 1.500 kr. 950 kr. 

Carlsberg Cup Tilbud 
I Aakirkeby Hallernes Café 

Tilbud fra Aakirkeby Hallerne: 
En kasse øl — 350 kr. 
 
2 franske hotdogs—35 kr. 
 
Sandwich med Kylling eller Bacon 
og ½ l. Carlsberg sport— 50r. 
  
Toast + ½ l. Carlsberg Sport—35 kr. 
Sportsbolle + ½ l. Carlsberg Sport—40 kr. 
 
 
 

PIZZA BUFFET 
kl. 12.00 - 15.00  -  pris kr. 80,00 
 

DAGENS RET  
kl. 17.00 - 22.00  -  pris kr. 75,00 
 

 


