
Regler for deltagelse i Svend Jacobsen Cup –  
Lørdag den 5. februar 2022 
 
 
 
 
1. Oldboys/-girls rækken 
Alle spillere skal være fyldt mindst 32 år før den 5/2 2022 (der gives IKKE dispensation) 
 
2. Mix rækken  
Der skal minimum være en kvindelig spiller på banen under hele kampen – eneste undtagelse er hvis en 
kvindelig spiller er udvist. 
 
3. Hygge rækken 
Tilmeld jer som gadehold, firmahold, et hold der bare gerne vil spille sammen eller noget helt andet. Der må 
IKKE deltage spillere, der i 2021 har spillet en eller flere fodboldkampe i foreningsregi. Så har man spillet bare 
et enkelt minut som oldboys/girls, senior eller ungdomsspiller i 2021, så må man ikke være med i denne 
række - INGEN dispensation. 
 
4. Den frie række 
Alle er velkommen til at være med i denne række. 
 
Alle spillerne skal være mindst 16 år for at spille på et hold. Samme spiller må kun deltage på 1 hold i hver 
række. Der er præmier til nr. 1 og 2 i hver række, dog maksimalt 6 præmier pr. hold. For at en række kan 
afholdes skal der være mindst 4 hold tilmeldt. 
 
Der kan kun deltage et begrænset antal hold i stævnet. Tilmelding foregår efter ”først til mølle” princippet 
dog senest lørdag den 22/1 2022.  
 
Når vi har modtaget din mail, sender vi info om hvortil betaling for deltagelsen i stævnet skal ske. Det koster 
550 kr. pr. hold at deltage og først når betaling er modtaget er tilmeldingen endelig. 
 
Vi følger selvfølgelig myndighedernes krav og restriktioner vedrørende Corona. Skulle stævnet blive aflyst vil 
tilmeldingsgebyret blive tilbagebetalt.  
 
Spilletidspunkter og program sendes til alle deltagende hold pr. mail. Er der spørgsmål til stævnet, er I 
velkommen til at kontakte os på svendjacobsencup2022@gmail.com. 
 
Tak til vores hovedsponsor: Salten Vognmandsforretning A/S  
 
Vi glæder os rigtig meget til en masse fodbold og gode timer i Them 
Hallen lørdag den 5. februar 2022.  
 
Vel mødt!  


