
 

 

  

”Så skal julemaden væk – 4 dage med masser af fodbold” 
26-30. december 2019 

Indbydelse til kæmpe indefodboldstævne 

Sidste år med over 330 
hold og mange på 

venteliste… 
- så tilmeld allerede nu! 

Fredag d. 27/12 
 U8 drenge årg. 12 

 U10 drenge årg. 10  

 U12 drenge årg. 08 

 U16 piger årg. 04/05  

Lørdag d. 28/12 
 U6+U7 mix årg. 13/14 (på minibane) 

 U10 piger årg. 10  

 U15 drenge årg. 05 

 U19 drenge/Herre senior  

Søndag d. 29/12 
 U12 piger årg. 08/09 

 U13 drenge årg. 07 

 U14 drenge årg. 06 

 U18 piger/Dame senior  

Mandag d. 30/12 
 U9 drenge årg. 11  

 U11 drenge årg. 09 

 U14 piger årg. 06/07 

 U17 drenge årg. 03/04 

Torsdag d. 26/12 
 Herre senior C/Old boys/Veteraner 

 MIX  
Se mere info på side 3 

Mange hold fra hele Jylland deltager til stævnet pga. 
niveau-inddelingen i alle årgange – lige børn leger bedst, 
uanset om det er A, B eller C-niveau. Der er altid super 

stemning i de fyldte haller med masser af tilskuere. 
- Jens Chr. Schultz, Stævneleder  



 

 

TILMELDING 
Al tilmelding foregår over www.staevner.dk - Et hold bliver først registreret, når 

holdgebyret er betalt (I vil modtage en mail med den endelige tilmelding) 
 

Betaling på reg.nr.: 7729 konto nr.: 1116257 
 

Hvis I har problemer med tilmelding på stævner.dk, kan der tilmeldes på vores mail 
nruijulestaevne@gmail.com – HUSK at skrive jeres klubnavn, kontaktperson, årgang og mail ved 

tilmelding på mail. I vil få en bekræftelse når tilmeldingsgebyret er betalt. 
 

U13 – Senior  450 kr. 
U8 – U12  400 kr.  
Micro hold (U6, U7) **   250 kr. 
**Bemærk, U6+U7 spiller med 4 spillere på banen + 2 udskifter (ingen målmand)  

 

VIGTIGT 
Angiv holdets styrke som A, B eller C-niveau 

Dette er gældende for ALLE rækker fra U8 til Dame senior/U18 og Herre senior/U19 
Der kræves 8 hold i en række/niveau før det kan opdeles i A, B eller C niveau 

 

VIGTIGT ved tilmelding – ALLE elite spillere med højt niveau hører ikke hjemme 
 i B/C rækkerne. DERFOR meld til i de rigtige niveauer!  

I værste fald udelukkes spillere/hold fra stævnet.  
 

PRÆMIER 
*Pengepræmier – afgør selv hvor meget I vinder: 
Drenge A-rækkerne U13, U14, U15, U17, og herresenior A (kun halvering i herre senior B)! 
Pige A-rækkerne U14, U16 og damesenior A (kun halvering i dame senior B)! 
Præmierne beregnes efter følgende koncept:  

 300 kr. for sejr  
 100 kr. for uafgjort   
(Resultat i ordinær spilletid er gældende)  

 
Finaleholdene kan fx vinde præmier på følgende beløb:  
Et vinderhold der fx har vundet 7 kampe, får udbetalt 2100 kr. Det tabende finalehold får udbetalt 
halvdelen af det optjente beløb, fx 6 sejre + 1 nederlag, giver en udbetaling på halvdelen af 1800 kr. i alt 
900 kr. I finalerunder med 3 hold får 3. pladsen udbetalt 1/3 af det optjente beløb.  
 

PRÆMIER ØVERIGE RÆKKER 
I U6 og U7 er der statuetter til alle deltager.  
I alle øvrige rækker spiller finaledeltagerne om præmier i form af store pokaler til hver finale deltager.  
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TILMELD ALLEREDE NU! 
Tilmeldingsfristen er den 6. december 2019 

”Jo før, jo bedre planlægning” 



 

 

TILMELDING 
Al tilmelding foregår over www.staevner.dk - Et hold bliver først registreret, når 

holdgebyret er betalt (I vil modtage en mail med den endelige tilmelding) 
 

 

TORSDAG 26/12-19 
SPILLES FRA KL. 9-13 

 
 

Herre senior C/Old boys/Veteraner 
 Spilles efter DBU indendørs regler 

 Max serie 5 niveau  

 8 minutter pr. kamp – alle hold får min. 4 kampe 

 Ellers tjek ”Vigtige hovedpunkter for NRUI Julestævne” 
 

MIX  
 Spilles efter DBU indendørs regler 

 Der skal være 2 damer og 2 herre på banen fra start – max 6 spiller pr. hold 

 Fra 16+ 

 8 minutter pr. kamp – alle hold får min. 4 kampe 

 Alle mål tæller for et mål, uanset om det er herre eller damer som score 
 Ellers tjek ”Vigtige hovedpunkter for NRUI Julestævne”  

  

TILMELD ALLEREDE NU! 
Tilmeldingsfristen er den 6. december 2019 

”Jo før, jo bedre planlægning” 



 

 

VIGTIGE HOVEDPUNKTER FOR NRUI JULESTÆVNE 

 Angiv holdets niveau som A, B eller C 
Er der for få hold i et niveau, forbeholder vi os ret til at lægge to niveauer sammen - enten 
som A/B eller B/C 

 Antal hold i de forskellige rækker: En række/niveau skal minimum bestå af 8 hold (der skal 

minimum være 16 hold for at ombryde i to slutspil)  
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at lukke for tilmeldinger i en række/niveau, også før 
tilmeldingsfristens udløb. 

 Tid/kampe: Alle hold minimum 4 kampe á 8 min. U6 og U7 dog 4 kampe á 6 min. 
Regler: I alle rækker spilles efter DBU Jyllands love og regler, dog er Senior Herre/U19 en 
række og ligeledes er Dame senior/U18 en række.  
Bemærk - alle rene pige hold kan spille i drenge rækker der er et år yngre. 
OBS!! Alle ungdomsspillere, skal hvis stævneledelsen mener det nødvendigt kunne 
fremvise gyldigt sygesikringsbevis eller andet dokumentation for overholdes af 
aldersgrænserne. 
Overholdes disse regler ikke, er det lig med taber dømt kamp eller udelukkelse. 

 Til hold der kommer langvejs fra og mangler en overnatning: (Sjælland, Fyn mm)  
Ring til stævneledere, Kjeld eller Jens Chr. og så kan vi finde en pakkeløsning sammen med 
Helle Hallen. 

 Programmet: Stævneprogrammet vil blive uploadet på stævner.dk i ca. midten af 
december måned (hvis I ønsker at få den tilsendt på mail, giv et kald)  
OBS!! Yngste årgang starter normalt først på de enkelte spilledage.  

 Sted: Helle Hallerne, Vrenderupvej 40C – 6818 Årre 
 Stævneledere/kontakt: 

 

Kjeld Kristensen - 29 40 63 90 | Jens Chr. Schultz - 40 25 43 81 | Helle Schultz – 40 23 23 36 
eller skriv til vores mail, nruijulestaevne@gmail.com 

 

                  

    

 

 

 

        

 

 

 TILMELD ALLEREDE NU! 
Tilmeldingsfristen er den 6. december 2019 

”Jo før, jo bedre planlægning” 
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