A/H LÅSE CUP 2020 – SES VI
TIL MINI-EM FOR U9-HOLD?
I samarbejde med blandt andre Kræftens Bekæmpelse og
A/H Låsemontage har Aakanden GFs 2011-årgang hermed
fornøjelsen at invitere til sommerens festligste og fedeste
medaljestævne d. 14. juni 2020 i Gentofte.
Stævnet åbnes af Gentoftes borgmester, Hans Toft, der byder
velkommen efterfulgt af et festfyrværkeri af et åbningsshow
ved Danmark mest vindende danseskole, Danseplaneten
”The home of talent ” danseplaneten.dk
Dagen igennem vil der være mulighed for at deltage i diverse
konkurrencer og lotteri undervejs med mulighed for at vinde
lækre præmier, blandt andet FCK billetter, FCK-spillertrøjer mm.

HVAD SKAL DU VIDE OM
A/H LÅSE CUP 2020?
Dato: 14. juni. 2020
Tid: kl. 9.00 – 15.00
Sted: Gentofte Sportspark K2 kunstgræsbanen. Ved Stadion
25, 2820 Gentofte
Parkering: Der ligger en stor parkeringsplads lige ved banen
Turneringsformat: 7-mands fodbold. 15.min. pr. kamp uden
halvleg. Kampene starter synkroniseret.
Hold: Det er maks plads til 24 hold. Maks. 9 spillere pr. hold.
inkl. Målmand
Præmier: Medaljer til alle og gruppevinderholdet får også en
stor EM pokal
Spilleplan: Der planlægges efter indledende 5 kampe pr. hold,
samt en afsluttende finale i hver gruppe. For de 2 bedste hold i
gruppen.
Program: Offentliggøres på www.staevner.dk – ca. 1 uge før
spilledato.

FORMAT OG TILMELDING:
7-mandsstævne med forventning om fem kampe pr.
hold samt en afsluttende finale i hver gruppe. Medaljer
til alle og gruppevinderholdet får en stor EM-pokal.
Holdene opdeles i A og B niveau, og der er kun plads til 12
hold per niveau. Skriv hvilket hold og niveau I spiller på ved tilmelding. Tilmeldelsen er først gyldig, når gebyret er indbetalt
til nedenstående konto. Betaling skal ske hurtigst muligt efter
tilmeldingen - skriv jeres id-nummer, niveau og klubnavn ved
indbetaling på konto nr. 4201-4205219919.
Stævneansvarlig og kontaktperson: Marco Sganzerla.
E-mail: jmes@gentofte.dk / Mobil. 21 34 74 28.

Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere:
AH Låsemontage Aps - ah-laasemontage.dk
Bisponsorer:
Bent Brandt - bentbrandt.dk
Boldfirmaet ONE GOAL.
Golf i lunden - boernegolf.dk
Mediepartner:
Villabyerne.
Kræftens Bekæmpelse og kampagnen
’Kræft er ikke for børn’

Konkurrencer: Golf i lunden / Børnegolf kommer og laver en
fed konkurrence med præmier.
Mad og drikkevarer: Der sælges kaffe, kage, sodavand, BBQ
grill med pølser, osv. i vores bod. En del af overskuddet går til
kampagnen ”Kræft er ikke for børn”
Tilmelding: ”først-til-mølle-princippet”
Prisuddeling: Medaljer og deltagerpakker gives til holdleder
ved ankomst og vinderpokaler gives med opråb af hold, Efter alle
finalekampe er afslutte, dette foregår nede ved indregistreringen.
Pris for deltagelse: pr. hold 600 kr. Bemærk at inklusiv i deltagergebyret er; kildevand, frisk frugt, vandflaske og en limited
edition U9 EM fodbold udviklet af René Møllegaard og
Boldfirmaet ONE GOAL.

KORT OM AAKANDEN
Under mottoet ’Små Ben Store Drømme’ tilbyder
Aakanden fodbold for børn i målgruppen 3-18 år og
har en ambition om at lave det bedste koncept for
aldersrelateret træning. Der er professionelle trænere tilknyttet alle årgange som sikrer en høj kvalitet i
træningen uanset niveau.
Stifter af klubben er René Møllegård, som lancerede
klubben i 2011 med en filosofi om at skabe dygtige fodboldspillere med sunde sportslige og sociale værdier.

