
BIF-CUP BRANDE 5.- 

8. JULI 2018 

INTERNATIONAL UNGDOMSFODBOLD  

FOR HOLD PÅ ALLE NIVEAUER 
 

DRENGE U10 – U17 

PIGER U11 – U18 

Arrangør:  

Brande Idrætsforening af 1906, der er valgt til Årets Breddeklub i Danmark 

2006 og Årets FCM samarbejdsklub i 2014. 



BIF-CUP 
BRANDE, DANMARK 

 5/7 – 8/7 2018 
BIF-CUP 
For 38. gang inviterer Brande IF klubber og 

unge spillere til BIF-CUP i Brande. Med 

venskaber på tværs af nationaliteter og fire 

dage med fodbold og daglige aktiviteter for 

både spillere, ledere og forældre, garanterer vi 

en god måde at afslutte sæsonen på. 

 
BRANDE BY 
Brande er beliggende i det centrale Jylland syd for 

Herning og forbundet med motorvejen til Herning, 

Aarhus og Vejle. Brande er nem at komme til uanset 

om man er med bus eller bil. 

 

Brande kan tilbyde rolige omgivelser, der sikrer at 

børnene kan færdes frit. Stadion, bespisning, 

svømmehal, indkvartering og forældrecamping ligger 

samlet, mens man let og hurtigt kan gå til midtbyen. 

 

 

 

 
 

 

HVORFOR SKAL DIT HOLD DELTAGE 
 6-8 udfordrende kampe for alle deltagende hold 

og alle spiller med i turneringen til sidste fløjt. 

 Placeringskampe med masser af spænding 

uanset niveau. 

 Gode indkvarteringsfaciliteter. 

 Forplejning (mad og drikke) af høj kvalitet. 

 Gratis vask af spilletøj. 

 En værtsklub, der sætter en ære i at skabe en 

god oplevelse for sine gæster og hvor man altid 

bliver mødt af et smil. 

 Et stævne, hvor alt er indenfor rækkevidde: - 

Baner, indkvartering, bespisning, svømmehal, 

forældrecamping og et summende byliv. Kort 

sagt et trygt og overskueligt sted for dine 

børn. 
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BIF-CUP er åben for alle klubber, der er tilsluttet FIFA gennem sit 

respektive lands fodboldforbund. Før turneringsstart skal der afleveres en 

spilleroversigt med navne og fødselsdata på de spillere, der er 

spilleberettiget i turneringen. Dette gøres ved tilmelding på ProCup. 

 

Alle spillere skal være spilleberettiget i den klub, de spiller for under BIF-

CUP - og skal kunne dokumentere dette ved tvivlsspørgsmål. En spiller der 

er på holdkortet, er "låst" og kan ikke benyttes på andre hold under 

turneringen. 

 

Der må benyttes følgende antal spillere pr. kamp:   

 8-mands: 12 spillere 

 11-mands: 15 spillere 

 

BIF-CUP spilles som udgangspunkt i 2 afdelinger: 

Grundspil: Man starter i indledende puljer á 4-6 hold, hvor alle 

  spiller mod alle. 

Slutspil:   Herefter går holdene i A-puljer, B-puljer eller 

   slutspilspuljer. Disse kan efterfølges af  

   placeringskampe, hvorfor alle hold ved BIF-CUP 

   hermed garanteres at spille 6-8 kampe under 

   stævnet  
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TURNERINGSREGULATIV 

BIF-CUP spilles efter DBU og FIFA’s regler og der benyttes kun dommere, 

der er godkendt af DBU eller har gennemgået kamplederkursus. 

 

Klasseinddeling:  Antal spillere Spilletid  

U10 - Drenge (årg. 2008) 8-mands  2 x 15 min.  

U11 - Drenge (årg. 2007) 8-mands  2 x 15 min.  

U11 - Piger (årg. 2007) 8-mands  2 x 15 min.  

U12 - Drenge (årg. 2006) 8-mands  2 x 15 min.  

U12 - Piger (årg. 2006) 8-mands  2 x 15 min.  

U13 - Drenge (årg. 2005) 11-mands  2 x 20 min.  

U13 - Piger (årg. 2005)  11-mands  2 x 20 min.  

U13 - Piger (årg. 2005) 8-mands  2 x 15 min.  

U14 - Drenge (årg. 2004) 11-mands  2 x 20 min.  

U14 - Piger (årg. 2004) 11-mands  2 x 20 min. 

U14 - Piger (årg. 2004) 8-mands  2 x 15 min.  

U15 - Drenge (årg. 2003) 11-mands  2 x 20 min.  

U15 - Piger (årg. 2003)  11-mands  2 x 20 min. 

U15 - Piger (årg. 2003) 8-mands  2 x 15 min.  

U16 - Drenge (årg. 2002) 11-mands  2 x 20 min. 

U17 - Drenge (årg. 2001) 11-mands  2 x 20 min. 

U16-18 - Piger (årg. 2000/01/02)11-mands  2 x 20 min. 

 

Rækkerne oprettes når maks. antallet er nået. Er der ikke nok hold i hver 

række, kan rækker lægges sammen. 

BIF-CUP tillader, at der på hvert hold 

benyttes følgende antal, som er født i 

sidste halvår (1.juli – 31. december) før 

de almindelige gældende årgange for 

rækken. 

 8-mandsrækker: 2 spillere 

 11-mandsrækker: 3 spillere 
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TILMELDING OG PRIS: 

Holdgebyr 

Alle hold betaler holdgebyr:   Kr. 900,- pr. hold 

NB. Der kan max. deltage fire ledere pr. hold, hvoraf den ene altid 

deltager gratis. 

  

Deltagergebyr 

A-kort (alt inklusiv)  Kr. 750,- pr. person 

B-kort (ekskl. overnatning/forplejning) Kr. 400,- pr. person 

  

Tilmeldingen er ikke godkendt før holdgebyret er betalt. Sidste frist for 

tilmelding er 1. maj 2018. Deltagergebyret skal være betalt senest 

den 15. maj 2018. Dette gøres via ProCup under MyTeam.  

TILMELDING TIL BIF CUP 

På www.brande-if.dk er der links til ProCup hvor man tilmelder sig. 

Med nedenstående QR-koder linkes du straks til ProCup forsiden 

samt tilmeldingssiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCUP FORSIDEN          TILMELDING TIL BIF CUP 

http://www.brande-if.dk/
http://www.brande-if.dk/
http://www.brande-if.dk/
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PRÆMIER 

Der er personlig præmie og medalje til nr. 1-3 i A-rækken samt 

personlig præmie til nr. 1-2 i B-rækken. Til 11-mandshold er der 

præmier til max. 15 spillere samt 1 leder, mens der til 8-mands hold er 

præmier til max. 12 spillere samt1 leder. 

 

INDKVARTERING OG FORPLEJNING 

Der indkvarteres på nærliggende skoler/institutioner i Brande og 

omegn. De fastsatte regler for ophold på skolerne, herunder forbud 

mod alkohol og rygning, skal overholdes af de deltagende spillere og 

ledere. Deltagere medbringer selv sovepose og underlag. Mindst én 

leder skal overnatte med de deltagende hold. 

 

Forplejningen foregår i Brande Hallerne umiddelbart ved siden af 

Brande Stadion. Der serveres tre måltider pr dag: morgen – middag – 

aften. Bespisningen begynder torsdag aften og slutter søndag middag. 
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BIF-CUP PÅ SOCIALE MEDIER 

BIF-CUP er aktiv på facebook, hvor du har mulighed for at få nyheder. 

Gå ind på BIF-CUPs facebookside www.facebook.com/BIFCUP, 

"synes godt om" siden. 

 

Har du billeder eller film fra tidligere år med BIF-CUP, så må du meget 

gerne dele dine personlige fodboldoplevelser fra Brande på 

Facebooksiden.  

 

Hvis du bruger billeddelingstjenesten Instagram, så kan du også dele 

dine BIF-CUP billeder ved at bruge #BIF-CUP. Vi ser frem til at se og 

høre fra dig! 

 

BIF-CUP CAMPING 

For alle forældre, familie, venner, ledere og andre besøgende tilbyder 

Brande IF gode camping-faciliteter i dejlige omgivelser, der ligger på 

banerne og i gåafstand til byen. Vi tilbyder toilet- og badefaciliteter og 

mulighed for tilslutning af strøm. 

 

Tilmeld jer på nedenstående kontaktoplysninger og vær med til at skabe 

en god atmosfære til glæde for de mange deltagere, så de kan få en 

fantastisk oplevelse omkring BIF-CUP. Pris kr. 150,- pr. enhed pr. nat. 
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KONTAKTINFORMATIONER 

Du kan læse mere om BIF-CUP på 

www.brande-if.dk, eller kontakte os på enten 

mail eller mobil. 

 

E-mail: bif-cup@brande-if.dk  

 

Mobil: +45 52 23 52 70 

 

VI SES I BRANDE TIL SOMMER… 
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