
 

BK Amager ønsker at invitere alle klubber til at deltage i Amager Mini 
Cup. Turneringen spilles 20-22. januar 2023. Turneringen er for 
aldersgrupperne U9, U11 og U13.  

Nyheder fra Amager Mini Cup kan følges amagermini.cups.nu samt I 
’Amager Mini Cup’ app til Android and Apple  

Turneringsopbygning:  

• Aldersgrupper: U13 (født 2010-11), U11 (født 2012-13) og U9 (født 
2014-2015), drenge og piger	

• Vi planlægger, at alle hold får mindst 3 kampe	
• U9 spiller puljekampe samt slutspil med placeringskampe	
• U11 spilles i to rækker Øvet og Begynder. Turneringen består af 

puljekampe samt slutspil for nr 1 og 2 i hver pulje	
• U13 spilles i to rækker Mester og Grand prix. Turneringen består af 

puljekampe samt slutspil for 1 og 2’er i hver pulje	
• Turneringen starter fredag d. 20. januar 2023 kl. 17:00, og den 

sidste finale slutter senest søndag d. 22. januar 2023 kl. 19.00 	

 

Turnerings opførsel 	

I BK Amager har vi en stolt historik med at arrangere 
ungdomsturneringer gennem de seneste 40+ år. I de senere år har 
vi desværre oplevet en mere aggressiv opførsel rettet fra forældre 
og tilskuere mod dommere og dommerbordsofficials. BK Amager 
forventer, at alle deltagere i stævnet opfører sig eksemplarisk og i 
en fair-play vis til Amager Mini Cup. Vi mener, at det er muligt at 
kombinere en stærk konkurrenceånd med god opførsel.	

Det er et stigende problem at finde dommere til at dømme kampe 
til turneringer i Danmark. BK Amager benytter turneringen til at 
modne vores unge dommere, men vi forsøger at sikre, at de 



 

dømmer sammen med en erfaren dommer. Vi ønsker at disse unge 
dommere skal have en god oplevelse til turneringen. Dette er en 
proces som vil fortsætte i fremtiden – også til Amager Mini Cup. 	

Afvigelse fra almindelig god opførsel kan medføre diskvalifikation 
fra turneringen bade som spiller, træner samt tilskuer. Vi ser frem 
til at afholde en god turneringen for unge piger og drenge, og vi 
håber at alle vil få en fantastisk weekend. 	

Priser (max. 12 m medaljer pr hold): 	

Vinder finale:  Finaletrofæ, guldmedaljer & T-shirts 
Andenplads: Sølvmedaljer 
MVP vinder vælges efter finalen for U11 & U13 

 

Lokalisation:  

Turneringen finder sted i Amagerhallen og Travbanehallen, Løjtegårdsvej 
62-64, 2770 Kastrup samt på skoler i nærheden.  

Registrering:  

Deadline er tirsdag 20. december 2022 via http://amagermini.cups.nu 
Registrering er først gældende ved bekræftelse fra BK Amager samt 
rettidig betaling af deltagergebyr.  

Pris:  

Holdgebyr DKK 1300,- pr hold.  

Gæstekort:  

Amager Mini Cup tilbyder muligheden for at købe gæstekort til DKK 700,- 
pr person. Gæstekortet inkluderer overnatning på Løjtegårdsskolen samt 



 

følgende måltider: 
Fredag: Aftensmad 
Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Søndag: Morgenmad og frokost 

 

 

Mini gæstekort:  

Er forbeholdt deltagere til turneringen, som ikke overnatter i 
turneringsregi. Mini gæstekort koster DKK 350,- og dækker følgende 
måltider: 2 x frokost (lørdag og søndag) samt aftensmad lørdag.  

Overnatning på skole:  

Deltagende hold som køber gæstekort tilbydes overnatning i klasselokaler 
på Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup (5 min. gang fra AH). 
Alle måltider finder sted i cafeområdet ved Travbanehallen (ved siden af  
Amagerhallen). 

Betaling (holdgebyr og gæstekort):  

Deadline for betaling af holdgebyr er torsdag 29. december 2022. I skal 
først betale, når tilmeldingen er godkendt i systemet. Gæstekort skal 
være bestilt og betalt senest 9. januar 2023. Betaling skal ske til BK 
Amager bankkonto i Danske Bank: 
Swift Code: DABADKKK, IBAN No: DK DK5230000012568215  

 

Venligst inkluder klub navn (og hold) samt registreringsnummer fra 
tilmeldingen på indbetalingen.  



 

Spørgsmål:  

Spørgsmål kan rettes til vores messenger Amager Mini Cup. eller e-mail: 
cups@bkamager.dk  

APP:  

Amager Mini Cup app er tilgængelig i app store eller google play.  

 


