
• Frederikshavn
• Næstved
• Aalborg
• Herning
• Holstebro
• Randers
• Ringsted
• Aarhus

• Silkeborg
• Horsens
• Vejle
• Esbjerg
• Fredericia
• Sønderborg
• Odense
• Svendborg

• Hillerød
• Kolding
• København 
• Viborg
• Nykøbing Falster
• Ringkøbing 
• Nyborg
• Vejen

Gennem indledende stævner rundt om i hele landet dyster skolehold fra både erhvervsuddannelser og gymnasiale 
uddannelser mod hinanden og kæmper for at kvalificere sig til det store finalestævne. 
Alle kan være med til Ung Cup – både de motionsvante elever og dem, der ikke har hjemmebane på idrætsbanen. 

I år afvikles Ung Cup i en special edition, hvor fodboldens facetter er blevet omtænkt til nye højder – og hvor rundbold 
spilles med særlig omtanke. Læs meget mere på bagsiden.

SKAL I MED TIL DANMARKS 
FEDESTE STÆVNE FOR 
UNGDOMSUDDANNELSERNE?

Tilmeld jeres hold på

www.firmaidraet.dk/ungcup

Kun kr. 500,- 
pr. tilmeldthold

Dyst mod klassehold fra andre uddannelser fra hele landet, 
når vi giver bolden op til Ung Cup Fodbold og Rundbold-2020

Vi fløjter kampene i gang i uge 36-39 2020. 
Find dato på dit lokale stævne samt tilmeldingsfrist på 
www.firmaidraet.dk/ungcup

Her spiller vi indledende stævner:

I år med særlige 

tilpasninger, så vi 

kan dyrke 

sammenholdet 

forsvarligt!



Vind lokalstævnet 

og kvalificér jer 

til den store finale 

d. 1. oktober 

i Fredericia. 

Fodboldudfordringen
Et hold på 7 elever dyster i fem spændende varianter af 
fodbold, hvor holdet skal score så mange point til hver 
dyst som muligt. Vinderholdet er det hold, som har klaret 
sig bedst og scoret flest point samlet i de fem aktiviteter.

Aktiviteterne er:
• Fodbold forhindringsstafetbane
• Amerikansk staffespark
• Fodboldpool
• Fodtennis
• Afslutningsamok – flugtere på mål!
 
Rundbold
Vi afvikler en almindelig turnering, men vi spiller med 
handsker og uden opgiver.

  

Challenge Zone
I vores challenge zone vil du i løbet af dagen opleve 
max fed stemning, musik, sjove aktiviteter og tekniske 
udfordringer for alle til Ung Cup - både tilmeldte hold, 
heppekor og tilskuere. Tag derfor hele skolen med og gør 
stævnet til et sjovt aktivitetsstævne for alle.

UNG CUP - NU I SPECIAL EDITION MED OMTANKE
Ung Cup tager selvfølgelig alle forholdsregler for at afholde et ansvarligt stævne for landets ungdomsuddannelser. 
Vi har derfor tilpasset vores aktiviteter, så sammenholdet forsvarligt kan dyrkes - og vi lover, det bliver lige så fedt 
som altid! 

Bliv her klogere på det nye format:

Tilmeld jeres hold på

www.firmaidraet.dk/ungcup

Kun kr. 500,- 
pr. tilmeldthold


