
 

Invitation til Dark Devils Julecup 2014 

Kære floorballvenner: 

Hermed har Mørke IF Floorball – Dark Devils fornøjelsen af at invitere til Dark Devils Julecup, der traditionen tro 

finder sted ”5. juledag”, dvs. mandag den 29. december, i Mørke Idrætscenter. Som de tidligere år er der tale om et 

todelt stævne. Om formiddagen (ca. kl. 9.30-13.00) er det børnehold, der fylder halgulvet, og om eftermiddagen 

(ca. kl. 13.30-18.30) er det de voksnes tur. 

Ungdomsstævnet er for U11-, U13- og U15-spillere. Vi går efter at opstille to Kleinfeld-baner (almindelige mål med 

målmand og tre markspillere på banen ad gangen). Da der kan være stor forskel på, hvor langt spillerne i de 

forskellige klubber er nået, vil vi forsøge at dele holdene op efter evner mere end efter alder. Ved tilmelding af hold 

vil vi derfor bede jer om at stille hold efter følgende princip (Samme princip, som Dafu bruger i Kidzliga-konceptet):  

A: 9-11 år + uerfarne B’ere 

B: 11-13 år + dygtige A’ere og uerfarne C’ere 

C: 13-15 år + dygtige B’ere 

Stævnet er naturligvis for både piger og drenge, men kan I stille med rene pigehold, vil det være super, og så 

forsøger vi at få nogle rene pigekampe op at stå.  

Voksenstævnet er for motionister af begge køn (blandede hold på stor bane). Tidligere har vi også ladet rene  

3. divisionshold deltage, men i år har vi valgt, at stævnet primært skal være for motionister. Det vil være o.k. at  

stille med enkelte 3. divisionsspillere, hvis det kniber med at stille hold, men undlad venligst at stille med hele 

kavaleriet . Har I nogle store drenge eller piger, der er ”til overs” i forhold til ungdomsstævnet, må de gerne 

deltage her. Kampene vil blive dømt af Dafu-uddannede dommere. 

Stævnegebyr: Børnehold: 150 kr. pr. hold – Voksenhold: 400 kr. pr. hold. 

Med god opbakning fra vores sponsorer vil vi uddele ”spurtpræmier” i løbet af dagen. 

Tilmelding pr. mail til knud.enevoldsen@jp.dk. Sidste frist er søndag den 7. december. Da der er et begrænset 

antal pladser, kan en tilmelding ikke automatisk betragtes som garanti for deltagelse i julestævnet. Dog vil vi senest 

umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb bekræfte de enkelte holds deltagelse. Et endeligt program for 

julestævnet udsendes medio december. Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen tlf. 2073 5426 eller Knud Enevoldsen 

tlf. 3082 6068. 

Forplejning m.v.: Cafeteriet er åbent hele dagen. Derudover er det muligt at opholde sig i Mørke Idrætscenters 

ungdomsmiljø, hvor man bl.a. kan fornøje sig med bordtennis, airhockey, pool og lign. På dagen vil vi også få besøg 

af floorballleverandøren , som har lovet at komme med nogle gode tilbud til jeres Copenhagen Floorball Center

spillere.  
Tjek evt. vores hjemmeside, darkdevils.dk. Her kan I bl.a. se billeder fra tidligere års julestævner.  
(Vi tager forbehold for justeringer af det ovenstående.) 

Vi ses til floorball, 

Mørke IF Floorball – Dark Devils 

Støt vores sponsorer – de støtter floorballen i Mørke 
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