
FC GOG Fodbold kan igen sammen med vores  
hovedsponsor Vestjysk Bank invitere dit hold

til indendørs fodboldstævne

3.-5. februar

Vi spiller i rækkerne U6 -U16 
Både for drenge og piger 

PLUS i år tilbyder vi en række for kvindehold 
Se mere på www.fcgog.dk/vestjysk-bank-cup-2023

Stævnet støttes også af:

samt mange andre sponsorer

CUP 2023



Det tidligere Den Jyske Sparekasse Cup hedder nu VESTJYSK BANK Cup,  
og arrangeres af FC GOG Fodbold. 

Efter 2 års pause er vi nu klar igen med nyt navn.  
Vestjysk Bank er ny hovedsponsor. Med Vestjysk Bank og alle vore andre  

sponsorer i ryggen kan vi igen arrangere et kvalitetsstævne med plads til alle.
Stævnet afvikles i Gadbjerg Hallen, Givskud Hallen og Gorms Hallerne i Jelling. 

Som tidligere år, lægger vi stor vægt på, at der er plads til alle hold.

 Alle hold er garanteret 4 kampe. Vi afvikler både A & B finaler ved rækker 
med min. 8 tilmeldte hold, og der er præmier til alle finalehold. 

Alle deltagere ved stævnet får noget med hjem.
U6 & U7 rækker afvikles som fair play stævne med ens præmier til alle.

Ved for få tilmeldinger i en række forbeholder vi os ret til at slå rækker sammen.

Alle rækker afvikles efter DBUs regler for indefodbold.
Sidste frist for tilmelding er den 8. januar 2023.

Tilmelding er bindende og betinget af forudbetaling af stævnegebyret.
Program udsendes på mail medio uge 4 2023 og vil også kunne ses på

wwww.fcgog.dk/vestjysk-bank-cup-2023.
Tilmelding kan kun ske på www.fcgog.dk/vestjysk-bank-cup-2023.

Alle spørgsmål vedr. stævnet skal sendes til info@vestjyskbankcup.dk.
Vi håber at se dit hold til Vestjysk Bank Cup 2023.

Med venlig hilsen

&

Fredag d. 3/2

U13 Piger
U14 Piger
U15 Piger
U16 Piger

Lørdag d. 4/2

U6 Piger & Drenge
U7 Piger & Drenge
U8 Piger & Drenge
U9 Piger & Drenge
U10 Piger & Drenge
U11 Piger & Drenge

Søndag d. 5/2

U12 Piger & Drenge
U13 Drenge
U14 Drenge
U15 Drenge
U16 Drenge 
Kvinder

Medlem af FCM Klubsamarbejdet

Foreløbigt spilleprogram:

CUP 2023


