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FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET. 
 

Så er vi klar til at søsætte vores nye fodbold turnering i Horsens Firma- og Familie Idræt. 

 

I år vil vi lave 2 stk. 5 mands turneringer udendørs, hvor hver turnering afsluttes samme aften. 

 

Det vil sige: 

Når man tilmelder sig en turnering, binder man sig kun for den ene aften. 

                                                  

På en udendørs turneringsaften skal man påregne mindst 4 kampe pr. hold, hvor spilletiden er nedsat, da vi 

skal have mange kampe igennem på en aften. 

 

Hver udendørs turnering koster 300 kr. pr. hold. max 10 personer pr. hold. 

MAX 8 HOLD    

 

Turnering 1: Onsdag den 15 juni, spillestart kl. 18  tilmelding senest 25 maj 2022. 

 

Turnering 2: Onsdag den 7 september, spillestart kl. 18.  tilmelding senest den 17 august 2022. 

 

Efter normal puljespil, går alle hold videre til cup 

 

Spilletiden for 5 mands bliver 2 x 10 minutter, 

 

Mød op i god tid. HUSK BENSKINNER og FODBOLD 

 

Beløbet for tilmeldingen dækker dommer og præmier. 

Husk at disse beløb kun dækker turneringen og IKKE medlemskabet til HFI. 

 

Når man har tilmeldt sig og vi kan se betalingen er gået igennem, fremsender vi sammen med spille planen 

et holdkort. 

Vi modtager kun HOLDKORT der er udfyldt med BLOKBOGSTAVER.   

( Alle holdkort skal udfyldes med, Korrekt Fornavn og Efternavn, Adresse, og Fødselsdag på hver spiller, 

samt Firmaets navn og kontaktperson ).    SKAL afleveres på spille aftenen, i korrekt udfyldt stand.  

 

Tilmeldingen: Der sendes en mail, hvor man skriver firma navn, Firma tlf. og mail, samt tlf. på 

kontaktperson og hvor mange hold man ønsker at tilmelde. til Ella Laursen formanden@hofi.dk 

 

Der betales ved tilmelding på mobil pay nr. 85055  Horsens Firma- og Familie Idræt. der skrives firma 

navn, fodbold og antal hold som kommentar når man betaler. 

 

Husk kvittering der skal fremvises på spille dagen. 

FODBOLD ÚDVALGET 

UDENDØRS 5 MANDS FODBOLDS TURNERING I HFI  

http://www.hofi.dk/

