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VELKOMMEN TIL B.93 RAW Mobility Cup 2017

B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. 
Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde og dygtige

fodboldspillere til de danske landshold.

B.93s RAW Mobility Cup, er sat i verden for at give de mindste fodboldspillere en god 
og lærerig oplevelse som afslutning på sæsonen. 

Stævner af denne art sætter sig fast i hukommelsen hos børnene og er en værdifuld 
erfaring, når de store udfordringer melder sig senere i fodboldlivet.

Stævnet afvikles på 3 og 5-mandsbaner. 
Vi har en ambition om at RAW Mobility Cup bliver en dag med frække driblinger, 

itelligente afleveringer og finurlige afslutninger.

Fra stævneledelsen side skal der siges tak for den store opbakning til stævnet fra 
klubben og sponsorer. Ikke mindst en stor tak til hovedsponsor RAW Mobility, der 

med deres engagement i denne børneturnering har vist, at det er et 
kraftfuldt samarbejde der er indledt med klubben.

Husk at lade børnene spille og gøre deres egne erfaringer, og selv om I mener det 
godt, så lad være med at råbe jeres gode råd til dem under kampene. 

Støt dommerne, de stiller op for at skabe en god oplevelse for jeres børn. 

Med håb om at vi får en dejlig dag – med lækkert teknisk fodboldspil!



Praktiske detaljer
Spillested: 

B.93, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø.

Parkering: 
Der kan parkeres på gasværksgrunden i umiddelbar tilknytning til banerne, 

med tilkørsel fra Strandboulevarden.
Undlad venligst at parkere steder, hvor det ikke er tilladt at parkere.

S-tog:
Det er let at komme til stævnet med tog! Benyt enten 

Svanemøllen Station eller Nordhavn Station

Stævnekontor: 
Findes på banerne (ved den store kunstbane) Alle hold bedes meddele deres

ankomst på stævnekontoret senest 20 minutter inden første kamp. På stævnekon-
toret findes resultat- samt informationstavle. Det er op til det enkelte hold, at holde 

sig orienteret her om evt. kampflytninger, aflysninger og lignende. 
Stævneledelsen kan altid kontaktes via stævnekontoret.

Omklædning: 
Det vil være muligt at klæde om i B.93’s klubhus – dog kan der ikke
aflåses, så alle opfordres til at tage tasker og tøj med ud på banerne.

Dommere: 
Ved stævnet er dommerne primært aktive spillere i B.93. 

Generelt tilstræber vi at sætte lidt ældre dommere på de afgørende kampe, hvis det 
er muligt, men uanset dommerens alder accepterer vi ikke højrøstede trænere eller 
tilskuere, der forulemper dommerne. Vi forbeholder os ret til at bortvise alle der ikke 

kender grænsen for almindelig god opførsel.

Forplejning: 
Der vil være salg af mad og drikkevarer under hele stævnet.  

Ordensregler: 
Der er rygning forbudt på banerne og i klubhuset. Alt affald skal smides i de opstillede 

skraldespande. Tag hensyn – hold god afstand til banerne, hvor der spilles!



Spilleregler
Generelt: 

Et hold må bestå af op til 5 og 8 spillere for 3 og 5 mandsbold. 
Der er fri udskiftning. 

Ingen spillere må deltage på mere end ét hold i samme række. 
Der spilles på tre og fem-mandsbaner.

Målmændene må gerne tage med hænder og tilbagelægninger er tilladt.
 Vi følger lokalforbundenes regler for aldersdispensation. 

Husk sygesikringsbevis, som skal kunne forevises på forlangende. 

Hvis et hold ikke er klar ved kampstart, dømmes man som taber 0-3. 

Det hold, som er nævnt først i programmet, giver bolden op og skifter til overtræks-
veste ved trøjelighed.

Kamp start:
Kampene startes altid af dommeren på den enkelte bane.

Bemærk - Bemærk – Bemærk - Bemærk - Bemærk - Bemærk - Bemærk
For at fremme et spil med så mange boldberøringer til børnene som muligt, 

må målmanden ikke sparke målspark over midten i 5 mands bold. 
Giv drengene en chance for at spille bold i stedet for at løbe bold!

Point: 
Vunden kamp giver 3 point, uafgjort kamp giver 1 point.

(placeringskampe afgøres om nødvendigt ved straffespark. 3-spark pr. hold)

Placering ved pointlighed:
1. Point i indbyrdes kampe.

2. Målforskel i indbyrdes kampe.
3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe.

4. Målforskel i samtlige kampe.
5. Flest scorede mål i samtlige kampe.

6. Straffesparkskonkurrence.

Husk:
Lad dine spillere opleve spillet selv –undlad for megen coaching fra sidelinjen af såvel 

børn som af dommeren...
Så får vi den bedste stemning, de dygtigste børn på sigt og den bedste oplevelse for 

alle.



Kampafvikling
3-mands kampe

Kampe varer 10 min. uden pause
Såfremt B93 ikke stiller dommer, dømmer førstnævnte hold.

Max. 5 spillere pr. hold

5-mands kampe
Kampe varer 15 min. uden pause

B93 stiller dommer.
Målspark må ikke sparkes over midten.

Max. 8 spillere pr. hold

Alle kampe afvilkes på enten græs eller kunstgræsbaner.

Indberetning af resultater: 
Træneren for det vindende hold vil få kampkortet af dommeren,

og bedes hurtigst muligt aflevere dette på stævnekontoret. 
Ved uafgjort er det træneren fra det hold, der står først, som får kampkortet. 

Vi håber på jeres forståelse for denne fremgangsmåde.

Kampprogram:

Scan QR koden, for resultatformidling og kamprogrammer eller gå til 

http://77.213.93.104/b93/

Programmet opdateres løbende, så hold jer orienteret frem mod stævneopstart.

Scan QR koden for kampprogrammet

Tak til Onkel Ib



B.93 RAW Mobility Cup 2017
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