
 

Igen i år inviterer BK Amager alle klubber til Amager Mini Cup. Denne gang 
afvikles Mini Cup den 17.-19. januar 2020. Der spilles i U9, U11 og U13 rækker.

Sidste år deltog mere end 120 hold i turneringen, og vi ser frem til at byde 
velkommen til lige så mange i år. 

Vi garanterer mindst 3 kampe pr. hold, vores mål er 4-6 kampe pr. hold.

Årgange: U13 (født 2007-2008), U11 (født 2009-2010) og U9 (2011-2012).

Om turneringen:

 Der vil både være A- og B-slutspil. Alle hold vil gå videre fra de 
indledende puljer. I grupperne spiller alle-mod-alle for kvalificering til A- 
og B-slutspil.

 Turneringen starter fredag den 17. januar kl. 17 og slutter efter den 
sidste finale søndag den 19. januar kl. 19.

 Sidelinjen (cafeteriet) vil være åben gennem hele turnering i 
Amagerhallen. Endvidere vil der være boder i de andre haller.

 De deltagende hold er selv ansvarlige for at medbringe bolde til 
opvarmning.



Præmier: (max 12 medaljer pr. hold)
Første plads A-finale: pokal og medaljer
Anden plads A-finale: medaljer
MVP-kåring: pokal til den bedste spiller i A-finalen
Første plads B-slutspil: medaljer
Anden plads B-slutspil: medaljer

Lokation:
Turneringen spilles i Amagerhallen og Travbanehallen, Løjtegårdsvej 62-64, 
2770 Kastrup, samt på omkring liggende skoler.

Registrering: Deadline for tilmelding er fredag den 20. december 2019 og 
foregår på http://amagermini.cups.nu/ Registreringen er kun gyldig ved 
bekræftelse af e-mail, og betalingsfristen er overholdt.

Pris: Holdgebyr: Danske kr. 1.200 pr. hold.

Gæstekort: Amager Mini Cup tilbyder køb af gæstekort for 500 kr. pr. person.
Kortet inkluderer følgende måltider: 
Fredag: aftensmad. 
Lørdag: morgenmad, frokost og aftensmad. 
Søndag: morgenmad og frokost. 
Al spisning vil foregå i Travbanehallen.

Mini-gæstekort: Er tænkt til person (spillere/trænere/forældre), der færdes 
i hallerne hele weekenden og ønsker at få måltider men som ikke sover i 
forbindelse med cuppen. Det koster 300 kr. og inkluderer:
Lørdag: frokost og aftensmad.
Søndag: frokost. 

Overnatning: Besøgende hold, der køber gæstekort, vil blive indlogeret på
Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup (indgang fra Herkules Alle).



Betaling: (holdgebyr og gæste-/mini-kort) 
Betalingsfristen er fredag den 27. december 2019. 
Overførslen skal ske til BK Amagers konto i Danske Bank: 9570-12568215.

Spørgsmål: Spørgsmål kan rettes til BK Amager på Tlf: 6178 1094 eller mail: 
cups@bkamager.dk

APP: Amager Mini Cup app’en er tilgængelig til i App Store og Google Play.


