
Onsdag den 27. juni  
afvikles turneringen for 5. - 8. klasser. 

Fredag den 29. juni  
afvikles turneringen for 0. - 4. klasser. 

Begge dage starter turneringen ca. kl 17.

Der er frugt og diplom til alle spillere, og alle 
hold kan få taget et holdfoto til klassen. Der 
vil være en pokal til det bedste hold i hver 
årgang. Derudover kårer vi begge aftener 
dagens bedste heppekor - så find slagsange, 
bannere og ansigtsmaling frem og vær med til 
at gøre turneringen til en fest.

Pris pr. hold er 150 kr. som betales på  
dagen ved dommerbordet. 
Få hjælp af en forælder eller en ældre 
elev til at stille hold. Program udsendes på 
mail mandag den 25. juni. Der er mulig-
hed for at købe drikkevarer, pølser, 
sandwich, is og slik på pladsen.

Tilmelding på mail til nsufodbold@gmail. 
com senest fredag den 15. juni.

Vi håber meget på at se jer.
Hilsen fodboldafdelingen i Notmark SU

 ALSMESTERSKABER I SKOLEFODBOLD DEN 27. OG 29. JUNI

SKOLEFODBOLD 2018

INVITATION

I forbindelse med idrætsugen i Notmark i uge 
26 afholder NSU ś fodboldafdeling  skole-
fodboldturnering for alle klassetrin i 
Sønderborg kommune fra 0. klasse til og 
med 8. klasse på boldbanerne ved Notmark 
gl. skole, Notmark 48.

Turneringen afvikles i en drenge-, pige- og 
som noget nyt også i en mixrække, hvor der 
spilles således:

I drengerækkerne  
må man gerne supplere med piger.

I pigerækkerne  
må der kun benyttes piger.

I mixrækken skal der min.  
være 2 piger på banen ad gangen.

BEMÆRK: I klassetrinene 0.-4. er der 
5 spillere på banen ad gangen og 5. - 
8. klasse er der 4 spillere på banen ad gan-
gen. En spiller kan kun deltage på et hold. 
(se evt. mere om regler på www.nsu-als.dk)

Da turneringen er en god mulighed for en 
hyggelig aften inden sommerferien, håber 
vi meget at få alle med - både dem der 
spiller fodbold til daglig, og dem som bare 
har lyst til en sjov oplevelse.

sjov oplevelse.
DET ER SJOVT AT DELTAGE OG DET ER IKKE I SKOLETIDEN!




