
                                                                            
 

 

 Ulfborg Cup 2022 
Efter 2 år med aflysninger på grund af Corona er det med stor glæde, at vi hermed kan byde 

velkommen til Ulfborg Cup 2022. 

Det er efterhånden en tradition på højde med juletræ og gaver juleaften, at bolden triller i Vestjydsk 

Fritidscenter mellem jul og nytår. Så det gør den selvfølgelig også i år, når DGI Vestjylland, SHN-

Ulfborg og Ulfborg IF inviterer til Ulfborg Cup 2022.  

 

Der er i år tilmeldt 45 pigehold og 139 drengehold 

 

Spilleplan:  

Tirsdag den 27. december:  

U9, U11 & U14 Drenge   

Onsdag den 28. december:  

U8, U12, U15 Drenge  

Torsdag den 29. december:  

PIGEDAG (U8, U9/10, U11/12, U13/14 & U15) 

Fredag den 30. december:   

U6/7 Mix, U10, U13 & +16 Herre 

 

Lidt praktisk info: 

De fleste kampe er lagt i Ulfborg de 4 dage som stævnet varer. Enkelte indledende kampe er lagt 

på Staby Efterskole, så I skal sikre jer hvor I skal starte  

Adresser: 

 

         1:  Vestjydsk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg 

         2: Staby Efterskole, Nørrevej 2, 6990 Ulfborg  (Indgang ved hallen – brug ikke hovedindgang) 

 

Kiosken i Ulfborg vil være åben alle dage hvor man kan forsyne sig med mad og drikke – mens der 

på Staby Efterskole vil være mulighed for at købe lidt slik og sodavand. 

Begge steder er der gratis kaffe (sponsoreret af Hede Kaffe)  

Der er også gratis frugt til spillere og ledere  

http://www.ulfborgsport.dk/


                                                                            

 

 

 

Regler: 

Der spilles efter DBU’s indefodboldregler.  

Dog spilles der ikke med DBUs nye regel vedr. rækkerne U8, U9 og U10. Der spilles med 4 spillere 

på banen ad gangen pr. hold.  

I U6/U7 er det førstnævnte holds opgave at stille dommer til rådighed. 

Stævnet er en del af DGI Final 4. 

Da vi har fodbold fra tidlig morgen til sen aften, er det vigtigt at alle er klar til kampene, så vi sikrer, 

at programmet flyder let og vi undgår forsinkelser. 

I kan med fordel bruge appen DGI – Min Idræt, hvor alle kampe under Ulfborg Cup vil være 

tilgængelige  

Der vil som altid til Ulfborg Cup være masser af spurtpræmier for lækre detaljer, flotte mål eller 

gode redninger og lignende. 

Vi glæder os til at se jer og ser frem til et rigtig godt Ulfborg Cup 2022 

 

Spørgsmål vedr. stævnet:  

Stævneleder: 

Ulrich Bundgaard Hansen, tlf. 26111943, mail: ulbuha@yahoo.dk   
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