
 

 

Dark Devils Julecup 2018 – for dame- og herremotionister 

 

 

Kære floorballklubber 

Hermed har vi fornøjelsen af at invitere til den ottende udgave af Dark Devils Julecup, der sædvanen tro foregår 

den 29. december – i år er det en lørdag – i Mørke Idrætscenter.  

Ligesom sidste år arrangerer vi et todelt stævne for hhv. mænd og kvinder – umiddelbart forestiller vi os fire 

damehold og fem herrehold (det er, hvad hallen og tidsrammen kan rumme). Vi understreger, at stævnet først 

og fremmest er rettet mod motionister, der ikke spiller i turnering. Den laveste turneringsrække er dog også 

velkommen, men det er ikke tilladt at bruge gæstespillere, der til daglig spiller i en højere række.  

Der er kun én hal at spille i, så er der for mange tilmeldinger i forhold til, hvad hallen kan rumme, vil 

motionisthold fra etablerede klubber eller klubfællesskaber have førsteprioritet – derudover gælder princippet 

”først til mølle”. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil de deltagende hold få en bekræftelse på deres 

deltagelse. 

Stævnet i øvrigt vil være, som det plejer. Fire dommere skiftes til at dømme, der falder præmier af undervejs til 

udvalgte spillere, og der er præmie til det vindende hold. Cafeteriet er åbent, og Copenhagen Floorball Center 

vil være til stede med en stand i hallen.  

Tilmelding: Pr. mail til knud.enevoldsen@jp.dk senest søndag den 9. december. Program og yderligere info 

forsøger vi at få klar senest i uge 51. 

Deltagergebyr: 600 kr. pr. hold (Betalingsinfo følger, når programmet sendes ud). 

Som tidligere er der tale om et todelt stævne for hhv. børn og motionister. Børnestævnet bliver afviklet som et 

KidzLiga-stævne i tidsrummet kl. ca. 9.30-12.30. Der udsendes separat invitation til børnestævnet.  

Voksenstævnet ventes at foregå i tidsrummet kl. 13.00-19.00. 

(Vi tager forbehold for justeringer af det ovenstående - Eventuelle spørgsmål rettes til Knud Enevoldsen pr. mail eller tlf. 30826068) 

Mvh Mørke IF Floorball – Dark Devils 

  

 

 

 

www.darkdevils.dk 

Støt vores sponsorer – de støtter floorballen i Mørke 
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