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Rollefordeling ved ES Cup Fodbold og Rundbold 2019 

 

Den overordnede struktur på ES Cup 2019 er følgende: 
  

- Interesserede værtsbyer melder tilbage til forbundet senest fredag d. 3. maj 2019. Herefter 
laves stævneoversigten, så markedsføringen kan begynde. 

- Deadline for tilmelding til stævnerne er fredag d. 23. august.  

- Stævnerne afholdes i perioden torsdag d. 5. september – fredag d. 20. september. 

- Stævnerne afholdes i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00. 

- Finalestævne afholdes torsdag d. 3. oktober 2019. 

 
Når I søger om værtskab, må I meget gerne foreslå en stævnedato og have en reservedato. Vi vil 
gerne have stævnerne fordelt, så der højst ligger to samme dag.  
 
Jeres ansøgning SKAL indeholde et budget for de udgifter, der er i forbindelse med stævnet, dvs. evt. 
baneleje og andre udgifter, der er nødvendige i forbindelse med stævnet. Forbundet lægger kun 
mandskabsmæssige ressourcer i ES Cup, der derfor skal kunne køre med de indtægter, holdene giver. 
 
På baggrund af alle ansøgninger udvælges 10-15 stævnebyer.  
 

Foreningen sørger for, at:  

 
- booke baner samt sørge for, at der er åbent i cafeteria eller lignende.  

- bestille dommere hos den lokale dommerklub. 

- faciliteter er tilgængelige fra kl. 8.00 på stævnedagen. 

- omklædningsrum er tilgængelige fra kl. 9.00. 

- cafeteriet er åbent fra ca. 8.30-ca. 15.30. 

- skraldespande er placeret rundt på anlægget  

 

På stævnedagen står værtsforeningen for flg. opgaver:  
 

- Føre resultater af kampene. 

- Medvirke til at ’dømme’ rundboldkampe. 

- Lave diverse praktiske opgaver. 

- Bidrage til at hjælpe med at holde spilleområdet opryddet, fjerne skrald, etc.  
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Turneringen: 
 
- Vi spiller 7-mands-fodbold i to rækker, drenge og mix. 
- Vi spiller rundbold i én række. Der kan som udgangspunkt spilles to rundboldkampe på en 11 

mandsbane. 
- Der skal være minimum 10 hold, før et stævne gennemføres, OG der skal være mindst fire 

hold, før en række gennemføres. 
 

Foreningen må påregne at stille med 3-4 hjælpere pr. 10 hold. Mangler man hjælpere, kan forbundet 
assistere med dette i et vist omfang.  
 

Forbundet sørger for flg.:  

 
- Leverer alt udstyr (bolde, overtrækstrøjer m.m.). 

- Stævneplan. 

- PR-materiale (roll-ups, banner m.m.). 

- Lydudstyr, såfremt dette vurderes nødvendigt. 

- Evt. Pavillon til opstilling på spillepladsen, bruges som ’stævnekontor’. 

- Præmier.   

 

Økonomi: 
 
Forbundet betaler de udgifter, der er i forbindelse med stævnet, dvs. evt. baneleje, dommerudgifter, 
forplejning til hjælpere og præmier.  
 
Derudover modtager værtsforeninger et foreningstilskud på 1.000 kr. + 75 kr.- pr. deltagende hold.  
 

Ansøgning sendes til: Carsten Hansen, ch@firmaidraet.dk.   
 

Yderligere oplysninger fås også hos Carsten på mail eller tlf.: 4045 7867. 
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