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VELKOMMEN
TIL AB CUP 2017 OG TAK FORDI DU DELTAGER I VORES 
STÆVNE.

Akademisk Boldklub i Gladsaxe byder i samarbejde med 
ABs forældreforening, ABUF, velkommen til årets AB CUP 
2017.
Akademisk Boldklub blev stiftet i 1889, og er således en af 
de ældste fodboldklubber på kontinentet. AB har vundet 
Danmarksturneringen 9 gange og Landspokalturneringen 1 
gang.

AB CUP 2017 er ABs traditionelle ungdomsstævne med 
mere end 25 år på bagen. Her har ABs ungdomshold dys-
tet mod danske hold fra nær og fjern, og haft mulighed for 
at møde hold fra det store udland. Blandt mange deltog 
Malmö FF i mange år med adskillelige hold, og således har 
man blandt andet oplevet en ung Zlatan Ibrahimovic tryl-

le på ABs baner. Klubber fra Gladsaxes venskabsbyer har 
også været flittige gæster med deltagelse fra eksempelvis 
Finland, Island, Tyskland, Polen og Ungarn.

Turneringen bliver afholdt på ABs anlæg i Bagsværd, som 
består af 7 græsbaner og 2 kunstgræsbaner, dvs. alle 
kampe bliver spillet samme sted. Turneringen afvikles over 
fredag, lørdag og søndag, og der vil alle dage blive spillet en 
masse god fodbold og vi bestræber os på at give spillerne 
samt deres medrejsende fans en kæmpe oplevelse.

Der vil være medaljer til alle i de små rækker (U5-U9), og 
Vinderpokaler i de store rækker (U10-U12). Der vil være 
boder med mulighed for sjov og ballade for både spillere, 
søskende og forældre, og restauranten tilbyder lækkerier til 
vores gæster.

Den overordnede plan for stævnet ser sådan ud:
 

Vi ser frem til at byde velkommen på AB, og vi håber at alle børn og voksne får en god oplevelse med 
masser af dejlig fodbold. Vel mødt,

Med sportslige hilsener ABs forældreforening (ABUF) & AB

 

Fredag 19. maj 
kl. 17-21

Lørdag 20. maj 
kl. 9.30 - 15

Lørdag 20. maj 
kl. 13 - 18

Søndag 21. maj 
kl. 9.30 - 17

U10, U11 & U12 A 
Gruppespil

Piger U7-U10 & U5-U9
Gruppe- og finalespil

U10, U11 & U12 A
Finalespil

U10, U11 & U12 B 
Gruppe- og finalespil



 

DOMINOS PIZZA BUFFET ALLE DAGENE
AB CUP 2017 arrangeres i samarbejde med Dominos Pizza.

Derfor kan ABs forældreforening tilbyde alle hold i form af 
både spillere, trænere og forældre mulighed for fælless-
pisning i ABs restaurant, placeret centralt i stævneområdet. 
Både ABs maskot, Uglen og Dominos maskot, Tony Pepperoni, 
vil være i området og hilse på spillerne og deres forældre.
Benyt lejligheden til en hyggelig fællesspisning for hele holdet 
i hyggelige omgivelser! 

Fællesspisningen består af en pizzabuffet med en masse 
lækre og forskellige pizzaer leveret af Dominos. Drikkevarer 
købes separat på dagen i restauranten.

Begrænset antal pladser! 
Husk at forudbestille minimum 1 time før i restauranten.

Vi ser frem til at byde velkommen på AB, og vi håber at alle børn og voksne får en god oplevelse med 
masser af dejlig fodbold. Vel mødt,

Med sportslige hilsener ABs forældreforening (ABUF) & AB

Pizzabuffet  
pris pr. person

Under 7 år 7-12 år 13 år og op

Pris 60,- 90,- 120,-

BUFFETENS
ÅBNINGSTIDER 

FRE. 18:30 – 21:00
LØR. 11:30 – 14:00 &
 16:30 – 20:00
SØN. 11:30 – 15:30

HUSK 
Alle er velkomne i  
vores Pizzabuffet

– både spillere, trænere, 
forældre, venner, familie osv. 

TILMELD DIT 
HOLD PÅ:

abuf.dk



 

STÆVNEREGLER

Der spilles efter DBU Sjællands regler, i ræk-
kerne U10-U12 dog med voksen regler mht. 
tilbagelægninger i rækkerne U10-U12.

I finalespil hvor der skal findes en vinder, af-
gøres uafgjorte kampe på straffespark, med 
3 spillere.

Ekstra mand sættes ind for hver 3 mål holdet 
er bagud. Spillere skal på samme måde tages 
ud, hvis man kommer mindre end 3 mål bagud. 
(kun i 5M / 8M)

Kamp start: Holdet, der står angivet som hjem-
mehold giver bolden op i 1. halvleg. 

Ved tordenvejr afbrydes kampen, og hvis den 
ikke kan genoptages, vil det være det resultat, 
der står i kampen på tidspunktet for afbrydels-
en, der vil blive indtastet som kampens ende-
lige resultat. 

Kampens dommer eller Stævneledelsen kan 
beslutte at en kamp afbrydes, og om den skal 
genoptages.

Stævneledelsen afgør alle sportslige tvivl-
spørgsmål endeligt.



Række Årgang Spilleform Spilletid pr. kamp Max antal 
spillere**

Dommer***

MU5/U6 2011/2012 3M 1 x 12 min 6 Hjemmehold
dømmer

DU7 2010 5M 1 x 15 min 8 Stævnedommer

DU8 2009 5M 1 x 15 min 8 Stævnedommer

DU9 2008 5M 1 x 15 min 8 Stævnedommer

DU10A * 2007 8M 1 x 22 min 
2x 15 min

11 DBU dommer

DU10B 2007 8M 1 x 20 min 11 Stævnedommer

DU11A * 2006 8M 1 x 22 min
2 x 15 min

11 DBU dommer

DU11B 2006 8M 1 x 20 min 11 Stævnedommer

DU12A * 2005 8M 1 x 22 min
2 x 15 min

11 DBU dommer

DU12B 2005 8M 1 x 20 min 11 Stævnedommer

PU7/U8 2009/2010 5M 1 x 15 min 8 Stævnedommer

PU9/U10 2007/2008 8M 1 x 20 min 11 Stævnedommer

* A-rækkerne spiller med halvleg i finalespillet om lørdagen.
** Max er lig med antal indkøbte medaljer eller vinderpokaler.
*** Stævnedommer med forbehold. Afventer endelig bekræftelse.
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ABBANE 1A
(1A8M)

BANE 1B
(1B8M)

BANE 3A
(3A8M)

BANE 3B
(3B8M)

BANE 7A
(7A5M)

S - Stævneledelse
T - Toiletter
O - Omklædning
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BANE 7C 
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BANE 2B
(2B8M)

BANE 4A
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BANE 4B 
(4B5M)

BANE 6A
(6A8M)

BANE 8A
(TREA3M)

BANE 6B
(6B8M)

BANE 8B
(TREB3M)

BANE 5B
(5B5M)

BANE 5A
(5A5M)
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STÆVNEPROGRAM

Du finder 
programmet her: 

http://www.procup.se/
cup/30671.htm

Mobilvenlig link:
http://www.

procup.se/mob/
app30671.php Yderligere info 

om stævnet 
finder du her:

https://abuf.dk/



PARKERING 

ABs anlæg på Skovdiget har et begrænset antal p-pladser. 
Herunder bud på alternative parkeringsmuligheder her.  
Venligst respekter vores naboer og overhold p-reglerne.

Skovbrynet S-tog station
Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd

Herfra kan man gå til anlægget gennem tunnellen
under ring 4, det tager 3 min.



LIVERPOOL FODBOLDSKOLE – GLADSAXE 2017

Velkommen til Liverpool Fodboldskole –  Bagsværd (AB) 8. 
– 10. august 2017

Liverpool FC er ansvarlig for det sportslige indhold og gen-
nemførelsen af denne.

Skolen arrangeres i samarbejde med Akademisk Boldklub.

TRÆNERNE/INSTRUKTØRER

Alle instruktører er professionelle trænere ansat ved Liv-
erpool Fodboldklub, Liverpool International Football Acad-
emy. Disse har træning og instruktion af unge fodboldspill-
ere som erhverv.

DELTAGERE

Deltagerne er i alderen 6-14 år og kommer fra hele landet. 
Vi tilbyder også særskilt pige- og keeperklasse.

TRÆNINGSTIDER

Vi træner fra kl. 10 til kl. 15 hver dag. Mødetid er kl. 09.30.



Vi ses igen i 2018...


