Officiel invitation til FAN CUP 2017
Blackburn Rovers Supporters Denmark inviterer hermed officielt alle interesserede udenlandske
fanklubber til FAN CUP 2017.
Turneringen vil finde sted d. 5. august, og igen i år vil Vanløse Idrætspark lægge kunstgræsbaner til
den efterhånden legendariske turnering. Turneringen starter kl. 10 med gennemgang af regler og
info omkring dagen. Derefter vil de første kampe blive fløjtet i gang cirka kl. 10.30. Kom gerne i
god tid for at få taktikken på plads og musklerne varmet op! Vores repræsentanter vil være
tilstede cirka fra kl. 9.
Der er max plads til 16 hold ved årets turnering, og i tilfælde af at flere end 16 fanklubber har
interesse i at stille hold, vil princippet om først-til-mølle afgøre hvilke hold der får lov til at deltage.
I tilfælde af at alle 16 pladser ikke er taget efter deadline for tilmelding, vil de tilmeldte fanklubber
få mulighed for at tilmelde et ekstra hold. Mere info vil følge hvis der bliver mulighed for dette.
HUSK! Man er først tilmeldt når arrangøren har modtaget holdgebyr.
Turneringen afvikles efter det klassiske 7-mands koncept, og hver fanklub skal kunne stille med en
trup på mellem 7 og 12 spillere. Der vil være dommere til at styre kampene, og vi opfordrer både
til fairplay og respekt overfor dommernes beslutninger.
Efter finalen og pokaloverrækkelsen vil der være mulighed for at deltage i fælles spisning – en stor
grillbøf med tilbehør for bare 100 kr. pr. person. Tilmelding af deltagere til spisning og
holdtilmelding behøver ikke falde på samme tidspunkt. Deadline for tilmelding til grill vil blive
udmeldt på et senere tidspunkt.
Til sidst vil vi gerne påminde om, at det vinderne af årets FAN CUP påtager sig værtskabet for
turneringen næste år!
Tilmelding og indbetaling senest d. 16 juni
Tilmelding sker på mailadressen fancupdanmark@gmail.com
Husk at påføre hold/klubnavn, antallet af deltagere til spisning og overførte beløb i mailen.
Derudover bedes pengene overføres til: Konto nr.: 8969 119 812 Reg. nr: 5507. Skriv gerne
hold/klubnavn i overførslen.
I kan også overføre på mobilepay til 30 68 81 59.
Priser: Holdgebyr: 300 kr., Spisning: 100 kr. pr. person
Vi ses til en fantastisk dag i fodboldens tegn!
På vegne af Blackburn Rovers Supporters Denmark,
Mathias

