
Baneoversigt 



 

 
Støt NFC’s Venner   -   Bliv medlem 

Det koster kun 200 kr. om året 
 

kontakt Jesper Kawa på mail: 

jesper.kawa@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. P. Jensensgade 16, 4800 Nykøbing F. 

NFC Cafeén 

Kontakt Ole for et godt *lbud 

5482 1994  



 

 

Steen’s Bageri 

Stubbekøbingvej 10 

4800 Nykøbing F. 

 

5485 0367 

Velkommen 	l Guldborgsund Kommune 
 
 

 
Det er en kæmpe fornøjelse for 22. gang at kunne 
byde gæster fra hele landet velkommen til fodbold-
fest på Sydhavsøerne. 
Fodbold kan noget helt særligt. Fodbold samler mennesker, som 
måske ellers er helt forskellige i det daglige. Det skaber et sær-
ligt sammenhold, når man kæmper for sejren, og når man på 
tilskuerrækkerne hepper på sit hold. Jeg håber, at der både bli-
ver kæmpet, heppet, festet og hygget, når der fløjtes til kamp, 
så alle får nogle fantastiske dage. 
Idræt er et satsningsområde i Guldborgsund Kommune, og vi 
tør godt sige, at vi har store ambitioner.  
For os er det afgørende, at der er plads til både elite og bredde. 
Vi har vedtaget en strategi, hvor en af målsætningerne er at ud-
vikle talenterne og potentialet, og samtidig vil vi styrke fælles-
skaberne. Det er netop noget af det, som idræt er allerbedst til. 
Samtidig er vi blevet en del af DGI og DIF’s initiativ ’Bevæg dig 
for livet’, hvor vi som visionskommune har sat et mål om, at 
1.000 flere børn og unge i Guldborgsund Kommune skal være 
idrætsaktive i 2023, og samtidig skal 3.100 flere voksne ud og 
røre sig. Det er desuden målet at få langt flere ind i foreninger-
ne og mærke fællesskabet. 
Endnu en gang hertelig velkommen til Guldborgsund og vores 
fællesskab. Jeg håber, I får tid til også at tage en tur rundt i 
området og nyde vores skønne egn. God kamp! 

 
  
John Brædder 
Borgmester 

Borgmester 

 



 
Støt ungdomsarbejdet i NFC. 

Bliv medlem af Forældreforeningen  

Det koster kun 100 kr. om året 
 

Kontakt René Olsen på mail:  

ro-sendahlsgade@hotmail.com  

 

 

Lørdag: 
 
06:30 - 08:15 Morgenmad 
08:30   Kampene starter 
10:30 - 13:45 Frokostboden er åben 
16:30 - 18:45 Aftensmad i spisetelt 
17:15 - Åben igen på begge skoler
  
 

Søndag: 
 
06:30 - 08:15 Morgenmad 
08:30             Kampene starter 
10:30 - 13:45   Frokostboden er åben 
16:00 (ca.)      Præmieoverrækkelse 
 

TAK for i år 
På gensyn i 2020 

Dagsprogram 

 



 
Stævnekontor / Stævneleder René Olsen   4280 1098 
 
 

Brandvagt på SOSU og CELF mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 
både fredag og lørdag. 

 
 

Førstehjælp/tilskadekomst: Der vil være samaritter til stede under 
stævnet. Sygehus findes i Nykøbing F. Der forefindes ligeledes en 
hjertestarter i klubhuset. 

Kontaktpersoner 

 

Velkommen til Colourplus PinseCup 
2019 for piger. 
 
Det er 22. gang at vi afholder ColourPlus PinseCup 
for piger, hvilket vi er super glade for. Vi er også 
meget stolte og ydmyg over at så mange hold 
hvert eneste år vælger at deltage i lige netop vo-
res stævne – et stævne der har et rigtig godt ry, 
på grund af alle jeres deltagelse. Det er dejligt og være arrangør af 
sådan et stort stævne, som så giver mulighed for at vores egne spille-
re kan spille på hjemmebane, mod rigtig mange gode hold udefra. 
Forholdene udenfor banerne i år, er lidt anderledes end vi plejer. Dette 
skyldes at vores klubhus desværre brændte påskelørdag. Vi har gjort 
hvad vi kan for, at I ikke skal opleve de store ændringer, og vi håber 
at I vil tage godt i mod dem.   
Det betyder blandt andet, at vi har arrangeret nogle busser, der kan 
kører jer til omklædningsrum og bad i Nykøbing F. Hallen.  
 
Et stævne af denne størrelse kan ikke lade sig gøre uden en masse 
frivillige hjælpere, og ildsjæle, der knokler mange måneder før stæv-
net, men som også trækker hele læsset under selve stævnet. Alle vo-
res hjælpere er klar til at servicere jer under hele stævnet, og der skal 
lyde en KÆMPE tak til alle der på en eller anden måde bidrager med 
frivillig arbejdskraft i hele pinsen. Husk og give dem et smil med på 
vejen, når I møder dem på anlægget eller skolerne – hvis der er no-
gen der fortjener det – så er det vores frivillige. 
 
En speciel tak skal der også lyde til vores trofaste sponsorer. Opbak-
ningen fra erhvervslivet er utrolig vigtigt, så en stor tak til alle jer 
sponsorer der bakker op omkring Nykøbing FC’s store ungdomsarbej-
de. 
Her til slut vil jeg ønske alle spillere, trænere, holdledere og forældre 
samt alle andre gæster et rigtig godt ColourPlus PinseCup, med mas-
ser af sjov, spændende fodbold og socialt fællesskab på kryds af klub-
farve og nationalitet. 
 
Vi håber, at ALLE vil udvise Glæde • Sammenhold • Fairplay over for 
deres modstandere, holdkammerater og dommere.  
 

 
René Fjeldsøe Sørensen 
Formand Nykøbing FC 

Formanden 



STARK Nykøbing F. 
Energivej 7 - 4800 Nykøbing F. 

5484 0800  -  www.stark.dk 

Gaabensevej 87 - 4800 Nykøbing F. 
5485 4835 - www.cykleboersen.dk 

Til stævnet har vi iværksat en lille konkurrence for spillerne. 
Når I kommer til stævnet, vil I få udleveret konkurrencekuponer til pi-
gerne, som I er deltagere. 
Konkurrencen går ud på at gætte det samlede antal scorede mål i 
samtlige af stævnets kampe.  
Konkurrencekuponerne afleveres til stævnekontoret senest lørdag kl. 
11:00. 

Konkurrence for spillerne 



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

Vejviser www.nykobingfc.dk 

www.nykobingfc.dk/aktiviteter/nfc-staevner/pigepinsecup/ 
 
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 ”Aktiviteter” i top menuen og under NFC Stævner vælges Pigepinsecup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jernbanegade 13B, st. - 4800 Nykøbing F. - 5485 1230 
nykobing.falster@sportmaster.dk 



 

 

 

v/Gitte & Jan  
Pedersen 

 
Svinget 5D 

4800 Nykøbing F.  
5486 1605  

 



Turneringsreglement 

  
1. U9=2x10 min., U10=2x10 min., U11=2x15 min., U12=2x20 min., U13A=2x15 
 min., U13B=2x20 min og U14/U15=2x20. min. 
 
2. Der må max. benyttes 8 spillere pr. kamp i U9 (årgang 10 og yngre) og U10 
 (årgang 09) 
 Der må max. benyttes 11 spillere pr. kamp i U11 (årgang 08), U12 (årgang 07), 
 U13 (årgang 06) og U14/U15 (årgang 04/05) 
  
  2A. Det er dog tilladt at have flere spillere til rådighed under stævnet - 
  (max. 2 som skal godkendes af stævneledelsen). Der er ikke præmie til 
  ekstra spillere. 
  2B. Der spilles ud fra Holdninger og Handlinger vedr. opfyldning af antal 
  spillere. 
  2C. Hold der spiller med "ulovlige" spillere kan ikke senere deltage i præ-
  mieplaceringerne. 
  2D. DBU Fairplay bruges i alle rækker. 
  2E. Førstnævnte hold giver bolden op. 
  2F. 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. 
  2G. Målmanden må tage bolden op ved tilbagelægning -  
  gælder alle rækker. 
  2H. Ovenstående regler kan ikke afviges, uden dette sker forud på dispen-
  sation af stævneledelsen. 
  2I. Ang. dispensation af spillere er det sådan:  
   1. Hvis man har dispensation til en eller flere spillere gennem lokal-
   unionen gælder dette også her. 
   2. Stævneledelse kan også give dispensation, 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: 
  3A. Indbyrdes kampe og målforskel heri. 
  3B. Bedste målforskel i samtlige kampe. 
  3C. Flest scorede mål i hele puljen. 
  3D. Er der stadig ingen vinder, afvikles straffesparkskonkurrence mellem 
  de hold, der står lige. 
  3E. Afviklingen finder sted, lige efter sidste puljekamp er færdigspillet. 
 
4. I tilfælde af uafgjort i placeringskampe afvikles straffesparkskonkurrence. 
 
5. Har to hold ensartede trøjer, skifter det hold, som står nævnt sidst i turnerings-
 programmet. Overtrækstrøjer kan lånes på stævnekontoret. 
 
6. Advarsel (gult kort) medfører 5 min. udvisning undtagen U9 og U10. 
 
7. Udvisning (rødt kort) medfører min. 1 kamps karantæne. 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. Dommeren skal først acceptere udskiftningen. 
 
9. Eventuelle protester skal afleveres skriftligt til stævnekontoret 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 turneringsreglerne er stævneled- 
 elsens afgørelse endelig. 

 



Kære deltagende klub 

Kampe spilles både lørdag og søndag, og alle hold får minimum 4 
kampe. 
 
I U9 er der både medalje og ens præmie til alle spillere - ingen pokal, 
da alle er vindere.  
I øvrige rækker er der præmie og medalje til nr. 1 og 2.  
Præmieoverrækkelsen forventes at starte søndag ca. kl. 16.  
Der udleveres IKKE præmie til nogen hold, hvis man ikke er til stede 
ved overrækkelse.  
 
Overnatningsskoler:  
 

SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.  
CELF Nykøbing F., Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.  

 
Disse 2 skoler ligger ved siden af hinanden. Begge skoler ligger i gå-
afstand til NFC’s banet i Nord. Fordeling af sovepladser på de 2 sko-
ler står Thomas Koch (1205koch@gmail.com) for. 
  
 
Der opfordres meget kraftigt til kun at medbringe luftmadras eller 
liggeunderlag beregnet til en person. Det er også i orden at medbrin-
ge en dobbelt luftmadras, hvis man så er to, der deler. Klasselokaler-
ne er desværre ikke så store, og brandmyndighederne er meget 
strikse.  
 

Der er først indkvartering FRA fredag kl. 17.30 –  
mødested er KUN i kantinen på CELF – Merkurs Plads 1.  

 
Husk, at der skal betales 100 kr. i depositum pr. klasselokale fredag 
ved ankomst (gælder ikke for lokaler kun til mænd). Det er kontant 
betaling. Tilbagebetales igen, når klasselokalet bliver ”afleveret” igen 
søndag. 
Tjek-ud på skolerne søndag er senest kl. 9.15, og al bagage skal væ-
re ude, da skolerne skal afleveres.   
 
Bagage: 
 
Lastbilen vil holde på parkeringspladsen ved CELF søndag morgen mel-
lem kl. 7.00 og 9.00. Den skal pakkes holdvis, og I skal hjælpe til. 
 
Spillested:  
 
Alle kampe spilles på anlægget i Nord, Ved Kohaven 3, 4800 Nykøbing F. 
 

Fælles informationsmøde for trænere er fredag  
i kantinen på CELF kl. 20:30.  

...fortsat 

Forplejning:  
 
Morgenmad foregår på CELF. Frokost og aftensmad foregår i spiseteltet 
på anlægget i NORD. Der uddeles armbånd til alle, som har betalt for 
forplejning.  
Spiseplan hænges op på dagen, og alle opfordres til at overholde spise-
tiderne.  
 
Holdkort:  
 
Der skal udfyldes holdkort pr. hold. Det skal stemme overens med jeres 
tilmelding pr. hold, og alle overnattende hold skal have udfyldt holdkort 
senest fredag aften inden informationsmødet. Hvis der er dispensation 
på nogle af spillerne, SKAL det markeres med D. 
 
 
Øvrigt:  
 
Husk at medbringe sygesikringsbevis på samtlige spillere og husk også 
selv at medbringe solcreme, regntøj, vabelplaster, medicin, isposer og 
andre praktiske ting.  
 
Slikbod på CELF: 
 
Har åbent fredag og lørdag aften fra kl. 19:00-21:30. Kun kontant be-
taling. 
 
 
Ordensregler: 
 
• INGEN BORDE/STOLE FORAN VINDUERNE.  
• ALLE VINDUER SKAL VÆRE FRI. 
• 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. 


