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Ændringer 
 
Nord Natklub Ligaen FC Lyngplukkerne skifter navn til FC Heden 
1 Div A Undiscovered Superstars udgår 
Kval 2 Home Mogens Brask skifter navn til Graphiczoo FC 
7A2 3XN Sport skifter navn til 3XN/GXN 

 
Karantæner 

Række Forening Navn Antal dage Karantæne mod 

Nord Natklub Ligaen Codan Jean Elmgren 1 12/4 FC Heden 

Kvalrække 3 HOFOR Lamin 1 13/4 FC Jet Time 

Kvalrække 3 HOFOR Shamin 1 13/4 FC Jet Time 

7A4 European Energi Jasmin Bardie 1 11/4 Sennheiser 

 
 
VIGTIG INFO !!  
 

Holdkort og programmer er sendt til de respektive adresser som I har opgivet. Såfremt I skal 
bruge flere programmer eller holdkort (der er til en hel sæson i det I modtager), koster dette 
ekstra (se på hjemmesiden under GEBYRER). Dette gælder også for returforsendelser mv. 
 
På hjemmesiden kan I under ”Vigtig info” finde bl.a. spillesteder, FAQ og ikke mindst 
gebyroversigten – Sørg for at sætte jer ind i gebyrerne, så det ikke kommer bag på jer. 
 
I Turneringsmodulet kan I online altid kan se holdinfo, kampe m.m. 
 
Her i Fodbold News er der info om, hvordan turneringsmodulet fungerer, på de efterfølgende 
sider. 
 
Udover dette, er der en række ting I skal være opmærksomme på: 
 
 
Indtastning af resultater 

- De hold som står førstnævnt SKAL senest dagen efter kampen (kl. 15.00), indtaste 
resultatet i turneringsmodulet. Såfremt det ikke sker, bliver holdet opkrævet gebyr jf. 
gebyrlisten. Password sendes snarest via mail til holdlederen – det er holdets eget 
ansvar at indtaste til tiden og have styr på password!  
HUSK AT GEMME JERES PASSWORD (LIGESOM I GEMMER JERES PINKODER 
OG ANDRE PASSWORDS)! 

 
Holdkort 

- I Oldboys, SuperOldBoys, Superveteran og Masters SKAL der stå fødselsdato (dd-
mm-åå) på holdkortet (se eks. i turneringsreglementet). Det er ikke nok med f.eks. 
måned og år! Mangelfulde holdkort opkræves gebyr jf. gebyrlisten. 
Lav en liste som I altid har med, så I ikke skal spørge jeres spillere hver gang. 
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- Holdkort skal afleveres inden kampen begynder, til dommeren og kun spillere på 
holdkortet må benyttes. 

- Der må kun benyttes de grå holdkort, som I har fået tilsendt. Alle andre holdkort 
skal destrueres. Såfremt disse benyttes eller andre, bliver holdet opkrævet gebyr pr. 
gang de benyttes! 

 
 
Spillested 

- Undersøg i god tid, hvor spillestedet er, og hvor lang tid det ca. tager at komme 
derhen. Samlet oversigt findes på hjemmesiden og i programmet. 

 
Aflyst 

- Spilles der pga. vejret?  
For Kløvermarken og Valby gælder, at info vil være at finde på de respektive 
hjemmesider: 
Kløvermarken: http://kulturogfritid.kk.dk/kloevermarkens-idraetsanlaeg  
Valby: http://kulturogfritid.kk.dk/valby-idraetspark  

 
Info 

- Stort set al info findes på vores hjemmeside og i det trykte program. Fodboldudvalget 
kan ikke kontaktes i dagtimerne, da vi er på arbejde. 
 

Vi kan ikke stille hold  
- Kan I ikke stille hold, så kontakt modstanderen - kan I ikke få fat i dem, så må I sende 

en person ud til spillestedet, så modstanderen ikke klæder om forgæves og står klar – 
I så fald, betragtes det som udeblivelse.  

- Udover at kontakte modstanderen SKAL der også sendes mail til : 
afbud@firmafodbold.dk  

 
Flytning/udsættelse af kampe 

- Som udgangspunkt flyttes kun kampe, pga. særlige omstændigheder ikke kan afvikles 
(se Turneringsreglementets §2.13). Begge hold skal skriftligt fremsende accept på 
dette (senest 24 timer før kampstart). Kampen er først udsat når der foreligger en 
skriftlig bekræftelse fra Fodboldudvalget.  

- Kampe som udsættes, vil fortrinsvis blive afviklet i samme uge!! 
 

Gebyrer 
- Liste over gebyrer for afbud, udsættelser osv. kan ses på hjemmesiden. 

 
Ferie/Ny holdledere 

- Husk at meddele, hvis en holdledere enten har ferie eller der er en anden som 
overtager ansvaret for holdet. 

 
Fodbold News 

- Hver torsdag er der et nyt Fodbold News på hjemmesiden. Det er vigtigt at holdene 
læser dette igennem, da der kan være vigtig info heri – og dermed holdenes egen 
pligt, at holde sig ajour med dette. 

 

http://kulturogfritid.kk.dk/kloevermarkens-idraetsanlaeg
http://kulturogfritid.kk.dk/valby-idraetspark
mailto:afbud@firmafodbold.dk
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En rigtig god ide er, at flere fra holdet 
”Synes godt om” 
www.facebook.com/Firmafodbold hvor vi vil 
forsøge at holde jer opdateret i løbet af 
sæsonen. Dermed modtager holdet 
info ligeså snart der kommer noget fra 
os. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Firmafodbold
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