Coop Idræt, Albertslund
Inviterer til 7-mands fodbold

Coop Idræt Albertslund
Har hermed fornøjelsen at invitere til

Sjællandske Mesterskaber
I 7-mands udendørs-fodbold for

Coop’s Bagland, Butikker & Firmaklubber

Søndag den 10. juni 2018
på Albertslund Stadion

Coop Idræt
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Coop Idræt, Albertslund
Invitation til SM i udendørs 7-mands fodbold for
Coop’s Bagland, Butikker & Firmahold

For 17. gang vil det glæde os at se jer til det årlige tilbagevendende Sjællandske Fodboldmesterskab
for Coops Bagland & Butikker fra Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’ Brugsen, LokalBrugsen,
Brugsen, Irma og Fakta samt Firmahold.

SØNDAG DEN 10. juni 2018

Arrangementet afvikles fra om formiddagen til om eftermiddagen på Stadion i Albertslund.

Albertslund Stadion, Skallerne 14, 2620 Albertslund.
Prisen for at deltage i dette års SM er sat til:

300,- kr. pr. hold

Der vil blive spillet om mesterskaber i rækkerne seniorer og mix, og der spilles efter de regler,
der findes under Dansk Firmaidrætsforbund.
Vi skal gøre opmærksom på, at denne invitation sendes ud til alle butikker på Sjælland og øerne,
og at vi har plads til ca. 50 hold på vort anlæg.
Trods det at vi har 5 baner på denne dag, betyder det, at først-til-mølle-princippet
gælder ved tilmelding.

Tillad os allerede nu at understrege følgende punkter:
			• Det er ikke tilladt at medbringe egne mad- /drikkevarer i anlægget
			• Der skal spilles med benskinner
			• På hvert mixhold må der højst være fem herrespillere
			• Der må kun benyttes tre udskiftningsspillere på hvert hold
			• Det er tilladt at stille med flere hold pr. butik

Tilmelding senest tirsdag, den 29. maj 2018 med

Mail til: Erik.Soeefeldt@Coop.dk
Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Erik Søefeldt, 51 59 46 34
Mail: Erik.Soeefeldt@Coop.dk
Coop Idræt
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Coop Idræt, Albertslund
Invitation til SM i udendørs 7-mands fodbold for
Coop’s Bagland, Butikker & Firmahold
Kære venner !

Vi er nu klar igen til det årligt tilbagevendende Sjællandske udendørs fodboldmesterskab
for Coop, Fakta og Irma’s bagland, Butikshold samt Firmahold.

Kampprogrammet til stævnet, søndag den 10. juni 2018,
udsendes den 02. – 03. juni 2018.
Spilletid pr. kamp er 20. minutter - uden pause og uden sideskift.
Det kan ikke garanteres at, mix- og herre-hold fra samme butik ikke spiller samtidigt.

Spillestedet er:
Albertslund Stadion, Skallerne 14, 2620 Albertslund
Der vil blive spillet om mesterskaber i rækkerne seniorer og mix.
Tillad os allerede nu at understrege følgende punkter:
• Det er ikke tilladt at medbringe egne mad-& drikkevarer på stadion.
• Der er 7 spillere på et hold og yderligere 3 udskiftningsspillere.
• Et Mix-hold skal have mindst 2 piger på banen ad gangen.
• Damemål i Mix-rækken tæller dobbelt.
• Der skal spilles med benskinner.
• Der må kun benyttes tre udskiftningsspillere på hvert hold
• Opvarmningsbolde medtages selv af holdene.

Vigtigt:

Holdene bedes melde sig klar ved dommerbordet et kvarter
før deres første kamp.
Eventuelle yderligere spørgsmål kan afklares af Erik Søefeldt, mobil 51 59 46 34
Eller mail: Erik.Soeefeldt@Coop.dk
Med venlig hilsen
Coop Idræt
Erik Søefeldt
Coop Idræt
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Invitation til 7-MANDS fodbold
Søndag den 10. juni 2018 Albertslund Stadion

TILMELDINGSKUPON TIL SM I UDENDØRS FODBOLD
Butiks-/Afdelingsnavn: _________________________________________
Adresse: _____________________________________________________
Postnr. & by __________________________________________________
Kardex nr.: ___________________________________________________
Telefon-nr.: ___________________________________________________
Evt. fax nr.: ___________________________________________________
Kontaktperson: _______________________________________________
Mail på kontaktperson:__________________________________________
Telefon privat: ________________________
Vi tilmelder:
_____ antal Herre senior hold
_____ antal Mix hold
til Coop Idrætsforening, Albertslund - Fodbold SM den 10. juni 2018.
Tilmeldingsgebyret kr. ________ er den ____/____ indbetalt i
Nordea på:
Regnr. 2275 kontonummer 7554 576 863
Coop Idræt Albertslund, Erik Søefeldt
Husk at skrive butiksnavn eller butiksnummer på indbetalingen.

Denne tilmeldingskupon skal sendes med mail til:
Erik.Soeefeldt@Coop.dk

Senest tirsdag den 29. maj 2018.
Coop Idræt
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