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VELKOMMEN TIL VEJEN CUP
2017
– drenge årgang ’05 & ’06
Velkommen til Vejen...
Som formand for Vejen Sportsforening byder jeg samtlige spiller, trænere/ledere,
forældre og øvrige supportere hjertelig velkommen til Vejen.
Vejen Sportsforening havde i 2015 125 års jubilæum. Foreningen hører således
til blandt landets ældste, kun 14 år adskiller den fra landets ældste fodboldklub
Københavns Boldklub (KB), stiftet i 1876.
Siden starten har Vejen Sportsforening i flere perioder været med til at præge
toppen af Dansk fodbold. Mange gamle plakater vidner om tidligere tiders kampe
mod storklubber fra hele landet.
Vejen Sportsforening har gennem tiderne fostret flere landsholdsspillere.
Provinsens første landsholdsspiller kom således fra Vejen.
I dag frister foreningens 1. hold tilværelsen i Jyllandsserien, men en stor og
stærk ungdomsafdeling giver håb om ”bedre” tider.
Vejen Idrætscenter danner de perfekte rammer for stævnet og vi vil gøre vores
yderste for, at alle gæstende hold vil få en super oplevelse i Vejen.
Endnu engang velkommen til Vejen.

Med sportslig hilsen

Brian Kristiansen, formand
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VEJEN CUP 2017
Vejen Idrætscenter
Vejen Idrætscenter er blandt Danmarks største idrætscentre med et samlet
besøgstal på mere end 1.000.000 årligt.
Der afholdes mange store internationale og nationale sportsstævner indenfor en
bred vifte af idrætsgrene.
Indendørs og udendørs er der mange spændende aktivitetsmuligheder.
Fredag og lørdag aften er svømmehallen gratis for fodbolddrengene.

Ankomst
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen – Hovedindgang.
Der vil være ankomst mulighed fredag mellem kl. 15.00 – 18.00, og bostederne
er klar til indkvartering fra kl. 18.00. Ved senere ankomst skal stævnekontoret
kontaktes.
Ved hovedindgangen står en velkomstkomité som viser holdene hen til ”bo
stedet” under stævnet samt uddeler armbånd til det antal spillere/ledere, som
holdet har tilmeldt.
Armbåndet skal bæres under hele stævnet. Det giver adgang til forplejningen
samt svømmehallen og springhal fredag og lørdag.

Indkvartering (se oversigtskortet)
VIGTIG !!!...
Ved indkvartering skal holdlederen skrive under på, at lokalet afleveres i samme
stand som ved overtagelsen, samt at reglerne i lokalet overholdes.
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Bostederne er klar til indkvartering fra kl. 18.00 og har følgende åbningstider
under stævnet.
Fredag kl. 18.00 – 23.00
Lørdag kl. 07.00 – 23.00
Søndag kl. 07.00 – 09.00
Søndag kl. 09.00

Skolerne
Skolerne
Skolerne
Skolerne

er åbne.
er åbne.
er åbne.
skal forlades.

VIGTIG !!!... alle skal være ude søndag senest kl. 09.00
Vagten skal godkende lokalet før afgang. Hvis lokalet forlades uden, at det
er godkendt, opkræves der 500 kr. i bøde.
Bagagen kan opbevares i Vejen Idrætscenter Hal 3/4 fra kl. 07.00
o Vi gør opmærksom på at det er under eget ansvar.

Alarm på skolerne
Fredag kl. 23.00 – 06.00
Søndag kl. 23.00 – 06.00

Dørene er låst
Dørene er låst

Holdenes indkvartering foregår på følgende adresser:
Vejen Idrætscenter & Danhostel
Grønvangskolen
Naturbørnehaven Egebo
Vejen Business College
Vejen Gymnasium

Petersmindevej 1
Jacob Gades Alle 16
Petersmindevej 3A
Jyllandsgade 11
Petersmindevej 3

6600
6600
6600
6600
6600

Vejen
Vejen
Vejen
Vejen
Vejen

Bemærkning
Der skal medbringes liggeunderlag til egen dyne/sovepose
Der kan købes diverse slik + sodavand i en lille kiosk på skolerne.
Kioskens åbningstid kl. 18-22.
Der er ingen net-adgang på Grønvangskolen.
Stikkontakter på skolernes gange kan benyttes, der er ikke strøm i
kontakterne i klasselokalerne (gælder kun Grønvangsskolen).
Det er absolut FORBUDT at gå i fodboldstøvler indendørs på skolerne.
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Der må IKKE ryges på overnatningsstederne eller på skolernes
områder.
Vagten på skolerne kan kontaktes på 30 444216.
Søndag kan bagagen opbevares i Hal 3/4 i Vejen Idrætscenter fra kl.
07.00, på eget ansvar.

Spillested
Vejen Idrætscenter – bane 1 til bane 22 (se oversigtskortet).

Spisning
Vejen Idrætscenter – Folkesalen
-

-

-

Fredag
Kl. 18.00 – 20.30
bespisning)
Lørdag
Kl. 07.00 – 09.30
Kl. 11.30 – 14.00
Kl. 17.30 – 19.30
Søndag
Kl. 07.00 – 09.30
Kl. 11.30 – 13.00

aftensmad (kun for de hold, der har bestilt ekstra

morgenmad
frokost
aftensmad
morgenmad
Afhentning af To-Go-Poser

Stævneprogram
-

-

Fredag
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.00
18.00 – 21.00
18.00 – 22.00
20.00 – 22.00

Lørdag
Kl. 08.30
Kl. 09.00 – 18.00

Stævnekontor åbner
Afvikling af kampe
Springhal åben m/opsyn, instruktør **
Svømmehal åben

Stævnekontor åbner
Afvikling af kampe
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-

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.30
12.00 – 22.00
12.00 – 22.00
16.00 – 22.00

Stævnecafé åbner
Springhal åben m/opsyn, instruktør **
Aktiviteter i Hal 3 + 4
Svømmehal åben

Søndag
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

07.30
09.00 – 15.00
10.00
09.00 – 15.00

Stævnekontor åbner
Afvikling af kampene
Stævnecafé åbner
Springhal åben m/opsyn, instruktør **

** Springhal
Hvis springhallen benyttes, skal man være iført tørt og rent tøj uden lynlås.

Oversigtskort
Oversigtskortet giver et godt overblik over hele stævnet. Kan hentes
på hjemmesiden www.tgabel.dk

Service muligheder
-

Stævnecafeteriet (se oversigtskortet)
Under hele stævnet er cafeén åbent for salg af pølser, fransk hotdog,
øl/vand, slik, is, kaffe/the m.v.
Grill
Under stævnet vil grillen blive tændt for salg af pølser.
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VEJEN CUP 2017
Kampprogram
Spilleregler:
Der spilles efter DBU’s regler for 8 mandsbold
Spilletid 2 x 15 min.
Ved en føring på 3 mål sættes en ekstra spiller ind.
Ved en føring på 10 mål stoppes kampen.
Der spilles med flyvende udskiftning via kontakt med dommeren.
Gult kort medfører 5 min. udvisning af spilleren. Holdet er i denne
periode reduceret med pågældende spiller, men der må indsættes en
anden spiller.
Rødt kort medfører 5 min. udvisning af spilleren. Samme spiller må
ikke sættes ind i kampen igen.
En spiller må kun deltage på ét hold under stævnet. Der kan
undtagelsesvis, via stævnekontoret, gives dispensation pga. skader
osv.
Dispensation fra den ”hjemlige” turnering er også gældende under
stævnet, dog max 2 spillere, som er født i oktober kvartal 2004 (U13) og 2005 (U-12).
Først nævnte hold starter kampen.

Placeringerne i puljerne afgøres efter følgende regler:
1.
2.
3.
4.
5.

Flest point.
Indbyrdes kamp mellem de hold der står lige.
Bedste mål difference indbyrdes.
Bedste mål difference samlet.
Flest scorede mål.

Specielt for semifinaler og finaler: Hvis stillingen er uafgjort efter ordinær
spilletid – afgøres kampen ved straffespark-konkurrence.
Straffespark – 5 spark til hver – herefter 1 spark ad gangen. Sparkes af nye
spillere.
In collaboration with…

Side 6

Presented by…

Dommer
Kampene dømmes fredag og lørdag af Vejen SF’s U-19 og senior
afdeling. Søndag dømmes kampene af dommere fra Sydvestjysk
Dommerklub.
Omklædning
Under hele stævnet skal omklædningsrum i Vejen Idrætscenter
(kælder) benyttes.
VIGTIG – med mange aktiviteter i hallerne er det vigtigt, at alle
tager deres tasker med ud, når de forlader omklædningsrummene.

Stævnekontor (se oversigtskortet på hjemmesiden)
Under hele stævnet er stævnekontoret bemandet med folk som har
ansvaret for at indsamle alle resultater samt styre det videre forløb
efter de indledende kampe.
Ved stævnekontoret findes der en tavle hvor resultater m.v. kan
følges.

Præmieoverrækkelse:
Vil ske løbende søndag efterhånden som holdene er færdige.
Foregår ved stævnecafeén
Præmier til 1, 2 og 3 i hver række.
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