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Velkommen til 
SPAREKASSEN SJÆLLAND CUP 2015 

 
Sparekassen Sjælland er Talent & Lokalpartner i Kværkeby IF. 
 

Som Talent & Lokalpartner samarbejder Sparekassen Sjælland og Kværkeby IF med fokus på talentudvikling 

samt at udvikle og understøtte lokalområdet. 

Det er Sparekassen Sjællands mål, at gøre Ringsted, herunder Kværkeby, til et bedre sted at leve, arbejde og 

drive virksomhed. 

Filialdirektør Mads Wallin udtaler: ”Partnerskabet giver gensidig værdi, idet den skaber synlighed for begge parter. 

Kværkeby IF bidrager aktivt til at give Sparekassen Sjælland mulighed for, at informere om pengeinstituttet og 

hermed tiltrække nye kunder til Sparekassen Sjælland blandt klubbens medlemmer og øvrige 

samarbejdspartnere. Kværkeby IF får tilsvarende synlighed som øger muligheden for øget medlemstilgang og 

dermed tilgang af nye talenter” 

I forbindelse med afvikling af Sparekassen Sjælland Cup deltager Kværkeby IF aktivt i samarbejdet om PR og 

øvrig profilering af partnerskabsaftalen med fokus på talentudvikling, gode oplevelser til fodboldstævnet og 

Sparekassens værdier. 

”Aftalen med Sparekassen Sjælland, som er foreningens pengeinstitut, giver os øget synlighed og dermed øget 

mulighed for at leve op til én af vore målsætninger: At levere et spændende og attraktivt træningsmiljø for alle 

børn uanset niveau og alder” udtaler Peter Nielsen, Kværkeby IF. 
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Information omkring stævnet: 
 

 
Tilmelding 
Som udgangspunkt afvikles stævnet med nedenstående hold/årgange. Vi forbeholder os ret til at 
aflyse rækker ved for få tilmeldinger dvs. mindre end 4 hold pr. række, og lukker tilmeldingen ved 
6 hold pr. række. Først til mølle princippet er gældende. 
 

Række Spil og kamplængde Max. antal 
spillere pr. hold 

Deltagergebyr pr. hold 

U5/6 – mix 3 mands i 1x10 min. 5 300 kr. 

U7 – mix 3 mands i 1x10 min. 5 300 kr. 

U8/9 – drenge 5 mands i 1x10 min. 8 400 kr. 

U11 – piger 5 mands i 1x10 min. 8 400 kr. 

U11 – drenge 8 mands i 1x15 min. 11 500 kr. 

U12 – drenge 8 mands i 1x15 min. 11 500 kr. 

U13 - drenge 8 mands i 1x15 min. 11 500 kr. 

U15 – drenge 8 mands i 1x15 min. 11 500 kr. 

U15 – piger 8 mands i 1x15 min. 11 500 kr. 

 
Klik HER for tilmelding. 
Frist for tilmelding og betaling er: Søndag den 23. august 2015.  
Deltagergebyret bedes indbetalt samtidigt med tilmelding til bankkonto: 2520 4388 628 508.  
 
Tilmelding er først gældende, når gebyr er indbetalt. Husk at skrive klub og række ved 
indbetaling. 
 
  

http://staevner.dk/staevne/9630/sparekassen-sjaelland-cup.aspx
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Kampprogram 
Alle hold er som minimum garanteret 3 kampe. Kampprogram udsendes senest en uge inden 
stævnets afholdelse. 
 
Reglement 
Der spilles efter DBUs regler og deres koncept ”holdninger og handlinger” 
 
Dommere 
Der påsættes dommere til samtlige kampe af Kværkeby IF. 
 
Præmier 
Der vil være præmier iht. max antal spillere pr hold (se ovenstående tabel). 
Ens præmier i 3 og 5 mands rækkerne, og differentierede præmier i 8 mands rækkerne. 
 
Kontaktdetaljer: 
 

Formand: Allan Aunsbjerg Hansen 
Tlf: 2425 6812 
E-mail: allan@kvaerkebyif.dk 
 

Ungdomsformand: Anders Sonne 
Tlf: 2310 3153 
E-mail: anders@kvaerkebyif.dk 
 

Stævneansvarlig: Kamilla Scharstein 
Tlf: 27881502 

Stævneadresse: Kværkeby IF 
Kværkebyvej 6A 
4100 Ringsted 

  

mailto:allan@kvaerkebyif.dk
mailto:anders@kvaerkebyif.dk

