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Program 
22.-24. maj 2015 

PinseCup 



• HHX og HTX 
• Erhvervsuddannelser 
• Kurser  
 

Kringelborg Allé 7 - 4800 Nykøbing F. 
Telefon 54 888 888 - www.celf.dk  

• Efteruddannelse 
• Videregående  
     uddannelser 

 



 

Velkommen 	l Guldborgsund Kommune 
 

 

Fløjten lyder, bolden ruller og netmaskerne kalder. Og så er der samværet –  

både med medspillere og alle de andre på og uden for banen, der kan lide fod-

bold og det at være sammen. Kort sagt handler det om fodbold, samvær og  

de!e års udgave af NFC’s BorderShop Pinsecup.  

  

Det er fantas*sk at i år e+er år er tusinder af børn og unge, der vælger at mødes om banen og 

bolden i Pinsen. Jeg ved godt, at det er sjovest at vinde, men kammeratskabet er også en gevinst.  

Mens trænere, heppende forældre og de frivillige sørger for, at det bliver en god oplevelse at 

være på banen, har vi i Guldborgsund mange gode oplevelser at byde på uden for banen. For der 

skal jo nok blive lidt vente*d undervejs. 

 

Vi har en zoologisk have lige midt i Nykøbing, hvor de små søskende kan boltre sig på en stor lege-

plads, som er kåret *l Falsters bedste. De kan også grave e+er dinosaurertænder eller besøge en 

vulkan. En tur *l Krokodille Zoo nord for Nykøbing byder også på vilde oplevelser. Mulighederne 

er mange, og der er god plads *l fantasien. 

 

Tæt på Nykøbing er også Fuglsang Kunstmuseum og Middelaldercentret. Begge ligger i naturskøn-

ne omgivelser, og der er tænkt på børnene.  

  

Og så er der naturligvis Marielyst med Danmarks bedste badestrand mindre end tyve minu!ers 

kørsel væk. Vil man ikke dyppe tæerne, så kan man gå en tur på det smukke nyrenoverede torv og 

nyde solen på en fortovscafé eller spise en is. Og turen kan slu!e sydpå på Gedser Odde - Dan-

marks sydligste punkt.  

  

Et stævne som det her, der hvert år får besøg af så mange kommende fodboldstjerner, kan kun 

lade sig gøre på grund af de mange frivillige. Lige siden den sidste bold blev sparket i mål sidste år, 

har de brugt *d på at arrangere de!e års stævne. De er et godt eksempel på den kampånd og 

frivillighed, vi finder i Guldborgsund Kommune – og mange andre steder i Danmark. En stor tak *l 

alle jer, der gør alt, hvad I kan for at give alle et godt minde med hjem fra NFC’s BorderShop Pinse-

cup. 

 

Til slut ønsker jeg alle en god Pinse i fodboldens tegn. Jeg håber, I får mange gode *mer sammen 

med familie, trænere og alle de venner, I deler drømme med.  

  

 

John Brædder 

Borgmester 

 

 www.guldborgsund.dk

Borgmester 



 
Støt ungdomsarbejdet i NFC. 

Bliv medlem af Forældreforeningen  
Det koster kun 100 kr. om året 

Lørdag: 
 
06:30 - 08:15 Morgenmad 
09:00 -  Kampene starter 
11:30 - 13:30 Frokostboden er åben 
16:30 - 18:45 Aftensmad i spisetelt 
17:30 - Åben igen på begge skoler
  
Begge skoler låses af kl. 9.00 — så husk at 
få alle ting med til kamp. 

Søndag: 
 
06:30 - 08:15 Morgenmad 
09:00             Kampene starter 
11:30 - 13:30   Frokostboden er åben 
16:00 (ca.)      Præmieoverrækkelse 
 
 
Begge skoler låses af kl. 10.00. Al bagage 
skal derfor være ude til denne tid. 

TAK for i år 
På gensyn i 2016 

Dagsprogram 



NFC Nord’s - Klubhus    5485 1901 
Stævnekontor (under stævnet)  5485 1901 
Stævneleder René Olsen    4280 1098 
Klubkontakt Arne Jensen    5328 4004 
Betaling Gitte Pedersen    2347 9405 
Camping Kirsten Jensen    2890 9461 
Leder på CELF Lars & Annelise   2897 1371 
Leder på SOSU Lars & Annelise  2897 1371 
Brandvagt på skolerne mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 

Kontaktpersoner 

Velkommen *l BorderShop PinseCup 2015 
 

Hjertelig velkommen *l årets PinseCup for piger. Som I nok har 

bemærket, så har stævnet fået en ny hovedsponsor i BorderShop. 

Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Papaya/Catwalk, 

men vi er ikke mindre glade nu, hvor vores nye samarbejdspartner 

hedder BorderShop.  

 

Et stævne af denne størrelse kan ikke lade sig gøre uden en masse frivillige hjælpere, og 

ildsjæle, der knokler mange måneder før stævnet, men som også trækker hele læsset 

under selve stævnet. Alle vores hjælpere er klar *l at servicere jer under hele stævnet, og 

der skal lyde en KÆMPE tak *l alle der på en eller anden måde bidrager med frivillig ar-

bejdskra+ i hele pinsen. Husk og give dem et smil med på vejen, når I møder dem på an-

lægget eller skolerne – hvis der er nogen der fortjener det – så er det vores frivillige. 

 

Uden vores sponsorer ville stævnet ikke være muligt, og ikke mindst BorderShop. Opbak-

ning fra erhvervslivet er super vig*gt, så en stor tak *l alle jer sponsorer der bakker op 

omkring Nykøbing FC’s store ungdomsarbejde. 

 

Her *l slut vil jeg ønske alle spillere, trænere, holdledere og forældre samt alle andre gæ-

ster en rig*g god BorderShop PinseCup, med masser af sjov, spændende fodbold og soci-

alt fællesskab på kryds af klubfarve og na*onalitet. 

 

Vi håber, at ALLE vil udvise Glæde • Sammenhold • Fairplay over for deres modstandere, 

holdkammerater og dommere. 

 

 

René Fjeldsøe Sørensen 

Formand Nykøbing FC 

Formanden 



Nykøbing F. Trælast og Byggecenter 
Energivej 7 

4800 Nykøbing F. 
54853600 eller 54840800 

www.stark.dk 

   

  «  Erindringsgave til alle deltagere. 
  «  Flotte præmier til 2 hold i hver række. 
  «  Stor pokal til vinderholdet i hver række.  

Til stævnet har vi iværksat en lille konkurrence. 
Når I kommer til stævnet, vil I få udleveret det antal kuponer, som I er spille-
re. 
Konkurrencen går ud på at gætte det samlede antal scorede mål i samtlige af 
stævnets kampe.  
Konkurrencekuponerne afleveres til stævnekontoret senest lørdag kl. 12:00. 

 
Fredag kl. 20:30 bliver der afholdt informationsmøde i kantinen på CELF. 
Her vil vi gennemgå information og besvare spørgsmål.  
Bemærk — Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel. 

Konkurrence for spillerne 

Præmier 

Informationsmøde 



 
Støt NFC’s Venner   -   Bliv medlem 

 
Det koster kun 200 kr. om året 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSU Nyk. F. 
Vestenborg Allé 78 
4800 Nykøbing F. 
 
 
CELF 
Merkurs Plads 1,  
4800 Nykøbing F. 
 
 
 
NFC Nord’s anlæg 
Ved Kohaven 3 
4800 Nykøbing F. 
 
 
 
 
Nyk F. Banegård 
Banegårdspladsen 2 
4800 Nykøbing F. 

Vejviser 

Velkommen 	l BorderShop PinseCup 2015. 
 

Stævneledelsen byder endnu engang velkommen *l vort pigestævne på anlægget i NFC Nord.  

Velkommen *l alle jer spillere, trænere, ledere, søskende, forældre og supporters. Uden jer intet  

stævne. Tak fordi I vil deltage og være med *l at gøre en stor del af Pinsen *l en sjov, hyggelig  

fodboldoplevelse. 

 

Tak *l vor nye hovedsponsor BorderShop - og alle der har stø!et op om de!e arrangement. 

 

Vi er i år 66 hold, ca. 600 ak*ve spillere, ca. 90 trænere/ledere, så vi er mange mennesker der skal omgås hinanden de  

næste dage - pas på hinanden. 

 

Vi håber selvfølgelig på godt vejr, glade mennesker, mange spændende kampe hvor mo!oet GLÆDE * SAMMENHOLD 

* FAIR PLAY  selvfølgelig må og skal være i højsædet. 

 

Indkvartering er igen på CELF og SOSU skolerne, som ligger i gåafstand fra vort baneanlæg NORD. Det er nye skoler, så 

pas på dem, vi vil også gerne kunne beny!e dem de kommende år. 

 

Vi har på bedste vis lagt et kampprogram der skulle give en masse spændende kampe, Vi ved at ikke alle kan *lfreds-

s*lles, men vi har forsøgt. Og derved tror vi på at grundlaget for et super stævne er lagt. 

 

HUSK  HUSK  HUSK  infomøde på CELF, hvor der vil blive givet informa*on om prak*ske *ng og hvor der er mulighed 

for at s*lle eventuelle spørgsmål. Holdkort mm klares ligeledes her. 

 

Endnu engang - godt stævne *l jer alle !        Husk det skal være sjovt at spille fodbold. 

 

 

på stævneledelsens vegne   

Renè Olsen 

Stævneledelsen 

Kontakt Ole i kan	nen for  

et  godt 	lbud. 

 

Se mere på www.nykobingfc.dk 

 

Ved Kohaven 3 · 4800 Nykøbing F. · 

5485 1901 - kan	nen@nykobingfc.dk 
    

NFC Nord’s kan	ne 



ANKOMST 
Fredag aften vil stævneledelsen være at 
finde fra kl. 18.00 på skolerne, hvor 
man melder sin ankomst. Evt. difference 
i.f.m. afregning af deltagerbetaling af-
regnes sammen med udfyldelse/
aflevering af holdlister.  
 
AFREJSE 
Når man er klar til afrejse, melder man 
sig til Lars eller Annelise, som herefter 
godkender lokalet. Al bagage skal være 
ude af begge skoler senest kl. 10.00. 
 
BADNING 
Al badning for spillerne foregår i NFC 
Nord’s omklædningsrum. På både CELF 
og SOSU er der enkelte baderum til de 
voksne. 
 
 

BESPISNING 
Spiseplan hænger ved spiseteltet. 
 
BOLDE 
Der kan, mod kvittering, lånes bolde på 
stævne-kontoret. Ved bortkomst erstattes 
bolde med kr. 300,00 pr. stk.  
 
FØRSTEHJÆLP/TILSKADEKOMST 
Der vil være en samaritter til stede under 
stævnet. Sygehus findes i Nykøbing F. Der 
forefindes ligeledes en hjertestarter i klub-
huset. 
 
KANTINE/KIOSK 
Igen i år vil Ole kræse om bespisningen. 
Inkluderede måltider foregår i spiseteltet, 
morgenmad dog på skolen. Kiosken i klub-
huset vil være åben under hele stævnet. I 
kantinen på CELF vil der være mulighed for 
at købe slik og sodavand både fredag og 
lørdag aften fra kl. 19.00 til 21.30. 

A/S C. Aarslew-Jensen 

Gåbensevej 44 

4800 Nykøbing F. 

5485 3111 

 www.aarslew.dk 

Trælast 

Byggematerialer 

Pejse— og 

Brændeovne 

Værktøj 

Beslag 

Arbejdstøj 

Fliser 

Stævne ABC 

Der vil være indkvartering fra kl. 18.00 på CELF og SOSU i klasseværelser. Særskilt 
soverum til mandlige trænere og ledere. Alle hold SKAL bade i NFC Nord. Der vil være 
personer fra stævneledelsen tilstede, der kan hjælpe jer med indkvarteringen. 
 
Adresserne er:  CELF, Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. 
                       SOSU skolen, Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. 
 
I kantinen på CELF vil der være mulighed for at købe slik og sodavand både fredag og 
lørdag aften fra kl. 19.00 til 21.30. 
 
Forplejning: 
Der blive serveret morgenmad på skolerne både lørdag og søndag. Frokost og aftens-
mad indtages i frokostteltet ved NFC Nord’s klubhus. 
 
Ordensregler: 
• Boldspil indendørs er ikke tilladt. 

• Rygning på skolens matrikel er forbudt. 

• Luk vinduer og døre når I forlader klasseværelserne. Skolen vil være aflåst under 
afvikling af stævnet. 

• Går noget itu, så henvend jer straks til lederne på skolen. - Hærværk erstattes af 
skadevolder/klubben. 

• Ryd op efter jer, fej og tøm skraldespandene i klasseværelserne. 

• Der skal være ro i soveområderne senest kl. 22:30. 

• Lokalerne forlades som I modtog dem, og ved afrejse "afleveres" lokalerne til 
lederne på skolen. 

• Da vi har skolen til låns, vil vi anmode alle om at behandle den pænt, og rydde 
op efter sig selv - vi vil jo gerne kunne komme igen. 

Indkvartering 



Igen i år vil interesserede kunne følge stævnet på vores hjemmeside. Her kan kamppro-
gram ligeledes downloades. Efter stævnet, vil et udvalg af billeder og video fra stævnet 
kunne findes her. 
 
Gå ind under ”Stævner” i top menuen og vælg BorderShop PinseCup (Piger) 

Www.nykobingfc.dk 

BRANDVAGT 
På begge skoler vil der være en vågen 
brandvagt fra kl. 22-06. 
 
RYGNING 
Er forbudt alle steder indendørs. På sko-
lerne skal det foregå uden for matriklen. 
På NFC’s baneanlæg er det tilladt at ryge 
udendørs. 
 
TELEFONER 
Se afsnittet om  "Kontaktpersoner". 
 
VÆRDIGENSTANDE 
Vi henstiller til, at klubberne enten selv 
opbevarer værdigenstandene eller afle-
verer dem på stævnekontoret. Fundne 
værdigenstande afleveres og kan afhen-
tes på stævnekontoret. 

Stævne ABC 

 

v/Alice F. Sørensen 

Langgade 5 

4800 Nykøbing F. 

5485 8085 



1. U9=2x15 min., U10=2x15 min.,      

U11=2x20 min., U12=2x20 min.,    

U13=2x20 min. og U15=2x20 min.  

2. Der må max. benyttes 8 spillere pr. kamp i U9 

(årgang 06 og yngre) og U10 (årgang 05). Der må 

max. benyttes 11 spillere pr. kamp i U11 (årgang 

04), U12 (årgang 03), U13 (årgang 02) og U15 

(årgang 00/01) 

 A.  Det er dog tilladt at have flere spillere til 

 rådighed under stævnet - skal godkendes af 

 stævneledelsen. 

 B.   Der spilles ud fra Holdninger og Handlinger 

 vedr. opfyldning af antal spillere. 

 C.   Hold der spiller med "ulovlige" spillere kan 

 ikke senere deltage i præmie placeringerne. 

 D.  DBU Fairplay bruges i alle rækker. 

 E.  Førstnævnte hold giver bolden op. 

 F.  Er et hold bagud med 3 mål, må de sætte en 

 spiller mere på banen. Bliver målforskellen 

 igen mindre end 3 skal en spiller tages ud 

 igen. 

 G.  Målmanden må tage bolden op ved tilbage

 lægning - gælder alle rækker. 

 H.  Ovenstående regler kan ikke afviges, uden 

 dette sker forud på dispensation af stævne- 

  Ledelsen. 

 I.  Ang. disp. af spillere er det sådan:  

  1.  Hvis man har disp. til en eller flere spil- 

   lere gennem lokalunionen gælder dette  

  også til BorderShop Pinsecup. 

  2. Stævneledelse kan også give disp. hvis  

  det f.eks. er en pige, der lige er startet  

  med fodbold, motoriske problemer eller  

  andre relevante årsager. 

3. Ved pointlighed gælder følgende regler: 

 A.  Indbyrdes kampe og målforskel heri. 

 B.  Bedste målforskel i samtlige kampe. 

 C.  Flest scorede mål i hele puljen.  

 D. Er der stadig ingen vinder, afvikles straffesparks

 konkurrence mellem de hold, der står lige. 

 E.  Afviklingen finder sted, lige efter sidste pulje

 kamp er færdigspillet. 

 

4. I tilfælde af uafgjort i placeringskampe afvikles straffe-

sparkskonkurrence. 

 

5. Har to hold ensartede trøjer, skifter det hold, som står 

nævnt sidst i turneringsprogrammet. Overtrækstrøjer 

kan lånes på stævnekontoret. 

 

6. Advarsel (gult kort) medfører 5 min. udvisning. Undta-

gen U9 og U10. 

 

7. Udvisning (rødt kort) medfører min. 1 kamps karantæ-

ne. I grove tilfælde kan turneringsledelsen skride ind 

med yderligere karantæne. 

 

8. Udskiftning må kun foretages, når der er stop i spillet, 

og skal så vidt muligt foregå ved midterlinjen. Domme-

ren skal først acceptere udskiftningen. 

 

9. Eventuelle protester skal afleveres skriftligt til stævne-

kontoret umiddelbart efter den spillede kamp. Ved 

nedlægges af protest betales der et gebyr på 300 kr., 

som ikke returneres, såfremt man ikke får medhold. 

 

10.I tilfælde af fortolkningsspørgsmål vedrørende turne-

ringsreglerne er stævneledelsens afgørelse endelig. 

 

HUSK! ALLE SPILLERE SKAL MEDBRINGE SYGE-
SIKRINGSBEVIS. 

Turneringsreglement  

v/Jan Pedersen · Svinget 5D 
4800 Nykøbing F.  

5486 1605 · www.oeea.dk 


