Copenhagen Super Cup 2017
www.copenhagensupercup.dk
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1. Program for helgen
Fredag:
Ankomst til overnatningsteder
Lørdag:
08:00 Frokost på stadion
09:00 Åbning af salgssteder
09:00 Kampstart
18:30 Velkomst drink sportsgalla
19:00 Sportsgalla
22:00 Slut
Søndag:
09:00 Frokost på stadion
10:00 Finalekampe
10:00 Åbning af salgssteder
13:00 Slut

2. Gjennomføring av helgen
Generel
København har for første gang noensinne den store gleden av å arrangere et brak av en turnering
mellom de to beste lagene i Oslofjord Ligaen, de to beste lagene i Vestlandsligaen, vinneren av
DCG Cup og København.

Deltageravgift
300DKK pr. deltager
Deltakeravgift inkludere overnatting, frokost lørdag, fest med middag lørdag kveld og frokost
søndag morgen, i tillegg til selve deltakelsen på cupen.

Overnatting
Vi ønsker å innlosjere alle deltagerne i hjemmene, på ungdomsherberge og evt. idrettshaller eller
lignende.

Bespisning
Lørdag:
● Frokost i hjemmene eller på stadion

●

Festmiddag på Tårnfalkevej om kvelden

Søndag:
● Frokost i hjemmene og på stadion.

3. Fotballkampene
Sted
Alle kampene spilles på kunstgressbaner i nærheten av lokalet. (Avedøre Stadion - Byvej 72,

2650 Hvidovre)
Fasiliteter
Det er tilgang til dusj og toalett på stedet. Her er det også gode garderobefasiliteter, mm.
Det vil være oppstilt et telt med sitteplasser og mulighet for mat og drikke hele dagen.

Salg av mat
Når det gjelder salg av mat under kampene, ønsker vi å selge et utvalg av mat til rimelige priser.
Maten kan kjøpes ved banene hvor kampene avvikles.
Vi vil også ha en team som går rundt til supporterne og selger mat, kaffe og drikke.
Ved kjøp under cupen, må det brukes egne betalingskort (verdi 100kr) på alle salgsstederne.
Betalingskortene selges på egne angitte steder. Der kan betales med Vipps, Mobilepay (dansk),
kort eller kontanter.

Transport og logistikk
Dette må planlegges noe nærmere når vi vet mer om hvilke transportmidler de ulike deltagerne vil
bruke, (buss eller personbil), men det skal være tilstrekkelig med parkeringsplasser ved stadion, og
anlegget vil neppe være vanskelig å finne ved hjelp av GPS eller enkel veibeskrivelse. Vi kommer
til å ha parkeringsvakter både ved lokalet og stadion.

4. Kampoppsett
Vi vil legge til rette slik at man vil kunne få tilstrekkelige pauser mellom kampene, men stadig
passende, så man ikke venter for lang tid.
Vi ønsker å gjennomføre turneringen slik at man spiller alle gruppekampene lørdag 21. oktober og
at finalene spilles søndag 22. oktober.
Alle kampene spilles utendørs på 7- og 11-manns baner.

5. Sportsgalla
Fasiliteter
Sportsgalla festen vil være på menighetens lokale, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre.
Festen begynder kl. 19.00, hvor der bliver festmiddag, opbyggelse og underholdning.

