SUPERBRUGSEN CUP
2018
For 6. år i træk, fortsætter vi succesen med SuperBrugsen Cup under TuneFesten.

Lørdag d. 23. juni 2018 kl. 11.30
på Lundegårdens Fodboldstadion.

5 spillere på banen: 2 spillere bestående af børn (max. 12 år), +65 år og/eller
damespillere, de 3 sidste spillere kan være voksne. Ingen spillere må deltage på 2 hold.
SuperBrugsen Cup sørger for dommere, der ikke deltager i turneringen.
Spil fodbold med din familie, venner eller naboer. Alle kan deltage. Vi spiller på 5-mands-baner
med 5-mands mål. Max. 8 spillere + 1 holdleder på holdet. Der kan købes drikkevarer og frokost på
pladsen. STØT TUNEFESTEN og køb dette på pladsen. I skal bare have det gode humør med. Der vil
være forskellige ”sjove” præmier hele dagen.
Ca. kl. 17.00 vil der være præmieoverrækkelse på festpladsen.
Som noget nyt i år – afholdes der SBU stævne på Lundegårdens Fodboldstadion, samme dag, fra kl. ca. 09.00-11.00,
3-mandshold, på 4 baner for årgang 2011. Dette for at alle vores Tune Børn, kan deltage i begge stævner/turneringer.
SBU stævnet kommer ikke til at ændre noget på selve SuperBrugsen Cup.

Vi deltager i SuperBrugsen CUP 2018 (sæt kryds) ______
Navn på hold - à kr. 75,-/ hold:_________________________________________________________________________
Holdleders navn, e-mail & telefonnr.:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Fællesspisning i Borgerhusets Have fra kl. 17.30. Tune Slagteren serverer en dejlig grillmenu til voksne og børn.
Voksenmenu: Grillkølle og oksekød, pastasalat, dressing og flutes. Børnemenu: Kyllingespyd, pølse, pastasalat og brød.
Antal voksenmenu:____________________ à kr. 100,-

Antal børnemenu (12 år):____________________ à kr. 50,-

Indbetalt i alt kr.: _________________________ på konto: 5328-0000387180
Tilmeldingskupon mailes til brugscup@tunefest.dk - senest d. 28. maj 2018
Nærmere regler og spilletidspunkter udsendes direkte til holdleder.
Når du støtter TuneFesten, går overskuddet til børn og unge i Tune, via Lions Club Tune.

Hilsen SuperBrugsen Cup udvalget.
Læs mere om Tunefesten på: www.tunefest.dk

