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Allerød Fodbold Klub inviterer din klasse til Allerød Skolecup 2020, som finder sted  
i Lillerødhallerne i januar 2020. 
  
Lørdag den 18. januar 0. – 1. klasse (lille bane): mix 
  2. klasse (små mål = håndboldmål): mix + piger 
Søndag den 19. januar 3. og 4. klasse (små mål = håndboldmål): mix + piger  
Lørdag den 25. januar 5. og 6. klasse (store mål = 7-mands mål): mix + piger 
Søndag den 26. januar 7.-9. klasse (store mål = 7-mands mål): mix + piger 
 
Allerød Skolecup er primært et socialt arrangement, hvor alle klasser fra kommunens skoler kan 
dyste mod hinanden på lige vilkår, få en god oplevelse og have et hyggeligt samvær med 
jævnaldrende. Nogle benytter lejligheden til at stifte bekendtskab med fodbold for første gang, 
andre til at vise kammeraterne, hvad de har lært til fodboldtræningen.  
 
Tilmelding åbner søndag den 1. december. Tilmeldingen sker via hjemmesiden 
www.skolecup.dk. 

Tilmeldingsgebyret på kr. 250,- pr. hold skal indbetales på nedenstående konto i 
Handelsbanken, Allerød. Gebyret inkluderer et stykke kage pr. spiller på holdet.  

Reg. nr.: 66487 Konto nr.: 2011982. Husk at påføre tilmeldingen det referencenummer,  
din tilmelding danner (se beskrivelse ved tilmelding). Referencenummeret skal fremgå  
først i kommentarfeltet - før andre kommentarer. 
 

Skolernes initialer er som følger: 
 
Allerød Privatskole AP 

 
Lillevang Skole LI 

Blovstrød Skole BL  Lynge Skole LY 

Afdeling Engholm EN  Afdeling Ravnsholt RA 

     
Hold fra Kratbjergskolen stiller op som henholdsvis Afdeling Engholm og Afdeling Ravnsholt. 
 
Et hold betragtes først som endeligt tilmeldt når tilmeldingsgebyret er indbetalt.  
Sidste frist for indbetaling og derved endelig tilmelding, er søndag den 15. december 2019. 
 
Vi glæder os til at se en masse af jer! 
 
 
 
Vi gemmer kun tilmelderens navn, mailadresse og telefonnummer til brug for dette års arrangement. 
Mailadressen vil desuden blive gemt til udsendelse af indbydelsen til næste års arrangement. 
 
Der vil blive taget billeder på dagen som vil blive brugt på hjemmesiden. Støder du efterfølgende på et billede på 
hjemmesiden, som du ikke ønsker skal være der, kan du kontakte os på styregruppe@skolecup.dk.  
Så fjerner vi straks billedet. 

http://www.skolecup.dk/
mailto:styregruppe@skolecup.dk


   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spilleform: 
 
➢ 0. klasserne og 1. klasserne afvikles på 1/2-bane (på tværs af hallen). Et hold består af  

5 spillere og max. 3 udskiftningsspillere. 
➢ For 2., 3. og 4. klasse består et hold af 5 spillere og max. 3 udskiftningsspillere. Der spilles på 

fuld bane til håndboldmål.  
➢ Fra 5. klasse og opefter består holdene af 4 spillere og max. 3 udskiftningsspillere. Der 

spilles til 7-mandsmål. 
➢ Stiller et hold med flere deltagere end det tilladte, vil holdet blive diskvalificeret. 
 
For at arrangementet fortsat kan blive en succes og blive afviklet på en for alle fair måde, ønsker 
vi at præcisere nogle få regler, så alle får en god dag. 
 

• Der kan tilmeldes pige- og mixhold. For 0. klasserne og 1. klasserne dog kun mixhold.  

• I mixrækken tæller mål, scoret af en pige, dobbelt (dette gælder dog ikke ved straffespark).  

• Hver klasse kan tilmelde max. 2 hold i mixrækken, og max. 2 hold i pigerækken.  

• Piger må deltage både på mixhold og på rene pigehold. 

• Der skal være minimum 1 pige på banen i mixrækken for 2. til 6. klassetrin, ellers spiller 
holdet med 1 spiller i undertal. 

 
Der skal være 3 tilmeldte hold på en årgang, før årgangen gennemføres. 
 
Etablering af hold på tværs af klasserne for 7. klasse og nedefter er IKKE tilladt. Alliancer kan 
ikke accepteres, hvilket er ensbetydende med, at ALLE spillere SKAL gå i den samme klasse. 
 
Vi er klar over, at det kan være svært at stille hold i de ældste klasser. Det er derfor tilladt for 8. 
og 9. klasserne at lave hold på tværs af klasserne på en årgang fra samme skole. Men det skal 
bemærkes, at dette kun er en nødløsning for klasser, som ellers ikke ville kunne stille hold. 
Holdene bør sammensættes med fokus på, at det skal være sjovt at deltage. Ligeledes tillades 
det ikke, at samme spiller optræder på flere hold (bortset fra piger som beskrevet ovenfor). 
 
I 0. klasse vil alle deltagere modtage medaljer. For 1.-4. klasse vil der være medaljer til nr.  
1-3 i hver række. I de øvrige årgange vil der være en pokal til nr. 1-3.  
 
Desuden vil der være T-shirts til alle deltagere. Disse T-shirts skal være spilletrøjerne for holdet 
og vil blive udleveret ved tilmeldingen på dagen. 
 
Øvrige regler følger sammen med turneringsplanen. Denne forventes klar medio januar, og vil 
blive tilsendt via mail til den mailadresse, som opgives i forbindelse med tilmeldingen. Yderligere 
information kan findes på vores hjemmeside www.skolecup.dk.  
 

http://www.skolecup.dk/

