Rønnegade 9, 1.sal
DK - 2100 København Ø
Telefon 39 29 59 10
E-mail.: fodbold-kbh@dai-sport.dk

Østerbro, den 9. maj 2018

Nyhed ! – 5-mands fodbold

Udviklingen i Dansk fodbold har de sidste mange år gået i retning af mindre hold størrelser, og
os i DAI har altid været klar til og tage udfordringerne op, med hensyn til de nye trends.
Fodboldudvalget har derfor nu taget beslutning om, at forsøge og udbyde turnerings aktivitet i
5-mands fodbold, og derfor har vi været i dialog med idrætsanlæggene i Københavns Kommune,
hvor det desværre har vist sig, at vi i første omgang kun kan spille på Kløvermarken, hvor vi får
rådighedsret over op til 5 stk. 5-mands baner i weekenderne.

Vi har tidligere i år udsendt en ”føler” til klubberne, med hensyn til interessen, og resultatet
var, at der åbenbart er interesse for oprettelse af en turnering, idet ca. 20 klubber har vist
interesse for sådan en turnering.

Men vi vil jo også gerne have nye hold med i sådan en turnering, idet den ikke er tænkt som
alternativ til 11-mands eller 7-mands, men som et supplement som nye som gamle klubber kan
gøre brug af.

Repræsenterer du en eksisterende klub, skal du blot tilmelde klubben på vedhæftede
tilmeldings skema, og repræsenterer du en gruppe af interesserede personer der ikke i forvejen
deltager i en af vore turneringer, er du ligeledes meget velkommen til og tilmelde holdet, men
det kræver dog, at I opretter en klub, hvilket vort personale på kontoret i Rønnegade er jer
meget behjælpelig med.
Vi starter turneringen op i weekenden 18./19. august, og kører så en ½ turnering, forstået på
den måde, at alle holdene kun møder hinanden en gang, med sidste runde i weekenden 27./28.
oktober 2018.

Lad os igen være foregangsmænd for nyheder i fodboldverdenen, og tilmeld jer til denne
spændende turnering hurtigst muligt, og senest onsdag, den 27. juni 2018 på efterfølgende
skema, der sendes til fodbold-kbh@dai-sport.dk eller til: DAI Fodbold, Rønnegade 9,1. – 2100
København Ø, tlf. 39 29 59 10
Med sportslig hilsen

Jan F. Ludvigsen
Formand f. udvalget
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Tilmeldings skema til:
5-mands fodbold 2018
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Undertegnede kontaktperson for klubben/holdet tilmelder hermed senior hold til DAI´s 5-mands
fodboldturnering 2018, med opstart i weekenden 18./19. august 2018.

Klubbens navn:

__________________________________________

Antal senior hold:

_______

Kontaktperson:

__________________________________________

Adresse:

__________________________________________

Post nr:

________ By: _____________________________

Tlf:

________ E-mail: _________________________

Kludbragt:

Bukser: _____________ Bluse: ______________

Bindende underskrift:

(må ikke være sorte)

_______________________________________

===============================================================================

Økonomi:

Depositum – Ny klub:

Kr. 1.000,-

Obligatorisk

Forbundskontingent:

Kr,

(kun i 2018- men ellers kr. 600,- pr. år)

Tilmeldingsgebyr:

Kr. 750,-

pr. hold for en ½ sæson i 2018

IT-afgift:

Kr.

(normalt kr. 30,- pr. kamp)

Dommer udgift:

kr. 125,-

I alt pr. hold v/11 kampe:

Kr. 2.125,- + evt. depositum for ny klub

0,0,-

pr. kamp

