
AANNDDEELLSSKKAASSSSEENN  SSYYDDVVEESSTTJJYYLLLLAANNDD  
og 

 GGLLEEJJBBJJEERRGG  SSPPOORRTTSSFFOORREENNIINNGG 
 

inviterer til 
 

AANNDDEELLSSKKAASSSSEE  CCUUPP i Glejbjerg Fritidscenter 
søndag den 11. november 2007 

 
 
Der spilles i flg. rækker: 
 
3 mands: 

 U-5, årg. 02 og yngre (mix) – 3 spillere på banen samtidig og max. 2 udskiftningsspillere. 
 U-6, årg. 01 og yngre (mix) – 3 spillere på banen samtidig og max. 2 udskiftningsspillere. 

 
 Der spilles til JYSKE 3 mål i ovennævnte rækker. Spilletid 1 x 6 min. 

 
4 mands: 

 U-7, årg. 00 og yngre (mix) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-8, årg. 99 og yngre (piger) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-8, årg. 99 og yngre (drenge) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-9, årg. 98 og yngre (drenge) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-9, årg. 98 og yngre (piger) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-10, årg. 97 og yngre (drenge) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-10, årg. 97 og yngre (piger) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-12, årg. 95 og yngre (drenge) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-12, årg. 95 og yngre (piger) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-14, årg. 93 og yngre (drenge) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 
 U-14, årg. 93 og yngre (piger) – 4 spillere på banen samtidig og max. 3 udskiftningsspillere. 

 

 Der spilles på normal håndboldbane. Spilletid er 1 x 8 min. for 4 mandsrækken. 
 

 
 
Fingerpeg for tilmelding. 
"Lige børn leger bedst" og derfor vi vil gerne opfordre klubberne til blande holdene, så vi får mange 
jævnbyrdige kampe. Stævnet er primært for C- og B hold. 

 
Der er præmier til samtlige deltagere, som leveres af AANNDDEELLSSKKAASSSSEENN  SSYYDDVVEESSTTJJYYLLLLAANNDD.. 

 
Holdgebyr, kr. 175,- som betales ved ankomsten til Glejbjerg Fritidscenter. 

 
Bindende tilmelding til: 
Jens Peter Øllgaard 
Ryttervænget 125 
6752 Glejbjerg 
75 19 82 91 
e-mail je-pe@weebspeed.dk 
 
inden 21. oktober. 
 
 
 

    Vel mødt i Glejbjerg Fritidscenter den 11. november  
AANNDDEELLSSKKAASSSSEENN  SSYYDDVVEESSTTJJYYLLLLAANNDD..                                                                                                                                                      GGLLEEJJBBJJEERRGG  SSPPOORRTTSSFFOORREENNIINNGG.. 


