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Velkommen til Morud Cup 

Der er med stor glæde, at Morud Boldklub kan byde spillere, dommere og 
publikum velkommen til fodboldstævne i Morud.  

Det er nu fjerde gang vi arrangere Morud Cup og efter to meget spænden-
de finalerunder de foregående år, er det med stor glæde, vi ser frem til 
endnu et spændende stævne.  

Alt i alt tegner stævnet til at blive meget spændende, da flere rigtig gode 
hold har meldt deres ankomst med spillere, der til daglig spiller divisions-
fodbold eller i de øverste serier. Derudover deltager spillere, som før i ti-
den har spillet både i udlandet og på landsholdet. Dette er dog ikke altid 
garanti for sejr i indendørs fodbold. ☺  

Vi vil slutteligt sige en stor tak til alle vores sponsorer, som er nævnt i 
programmet. Det er i høj grad deres skyld at det overhovedet kan lade sig 
gøre at lave et sådan stævne. Mange tak.  

Rigtig godt stævne 

Om Morud 
 

Morud - navnet betyder oprindelig moserydning - er den vigtigste by i Vi-
gerslev Sogn i nordfyns kommune, som består af en række små bycentre, 
hvoraf Morud/Vigerslev Sogn er den sydøstligste, den der ligger tættest på 
Odense. 
 
Morud har også sine mindre satellitbyer, bl.a. Vigerslev, Farstrup, Rue, 
Tværskov, Bredbjerg, Tågerod, Himmelstrup og Elverod. 
 
Byen er den største i Vigerslev Sogn med bl.a. butikker, nylig anlagt golf-
bane ved Langesø, forsamlingshus, idrætsanlæg, skole og daginstitutioner, 
og den er som så mange andre samfund vokset op omkring nye trafikårer1. 
 
Byen har desuden et meget �talentfuldt� hold i den fynske serie 2 i fod-
bold. Det er dog aldrig blevet til oprykning til højere rækker, selvom det 
var uhyggelig tæt på i den forgangne sæson. At fodboldguderne ikke er 
med os kan dog ikke ødelægge vores humør og tro på at dagen en dag vil 
komme�  
 
 

                                                 
1 Beskrivelse fra www.morud.dk 



Portræt af en dommer. 
 
Hvis et stævne skal fungere optimalt er ikke mindst dommerstanden vigtig. Alle, der 
har spillet fodbold ved hvor meget det betyder, at dommeren ved hvad han har med at 
gøre. Vi er stolte af her i Morud, at have nuværende 1. divisionsdommer Andreas Ib-
sen Knudsen som hoveddommer.  
Vi har stillet Andreas et par spørgsmål.  
 
Hvor mange år har Du dømt og hvad er målet?  
Jeg har dømt fodbold i ca. 10 år, men jeg tilmeldte mig først turneringen i  
1999. Flere mente ikke mit eget fodboltalent rakte til mere end Serie 2 så jeg valgte 
dommergerningen  
Senere kom jeg i FFks talenttrup for unge dommere, og så gik det stærkt med  
1/2 og helårsoprykninger indtil jeg nåede Danmarkserien. Der måtte jeg  
blive i 2 år inden jeg rykkede op i 2. division, hvilket har været hele mit  
mål... At blive divisionsdommer.  
 
Hvad mener Du kendetegner en god dommer?  
En god dommer er stabil, og skal medvirke til en god stemning på banen. Han skal 
desuden  
have forståelse for spillerne og så alligevel formå at holde dem inden for  
lovens rammer. Man skal ikke bare slynge om sig med advarsler og  
udvisninger, da der ikke noget, der kan ødelægge mere en manden i  
sort:-) Af danske dommere synes jeg vi på Fyn står med nogen af de bedste dommere 
i landet. Her tænker jeg på Claus Bo Larsen og Peter Rasmussen.  
 
Hvilken kamp husker Du tilbage på i din lynkarriere?  
Jeg husker specielt min første kamp i Fynsserien, et lokalopgør mellem Søhus og  
Næsby. Der var ca. 600 mand på Søhus stadion i en kamp hvor der virkelig blev  
gået til stålet. Jeg har aldrig givet mange advarsler og her endte jeg med  
7 af slagsen og 2 røde kort. Der var tænding på...:-)  
Det bedste fodbold i min divisionskarriere må være FC Fyns første sejr, som var mod 
FC Midtjylland. Den blev spillet i et meget flot tempo af en 2. divisionskamp at være.  
 
Hvad forventer Du dig af dette års udgave af Morud Cup?  
Nu er det mit andet år som dommer i Morud Cup, og jeg har glædet mig. Her er in-
dendørs fodbold jo ført tilbage til det det hele drejer sig om:  
Nemlig flot fodbold hvor teknikere 9 ud af 10 gange vinder over tåhylerer og  
efterlader dem, som ikke kan styre bolden som tilskuere på den anden side af  
banden.  
 
Jeg glæder mig til at deltage og forhåbentlig medvirke til en god dag.  
God kamp  
Andreas Ibsen Knudsen 

 
 
 
 



Kamp Program 
Lørdag d. 19. januar 2008 

11:00 � ca. 20:00 
 

Pulje 1 Pulje 2 
Start kl. 11:00 Start ca. kl. 12:30 

Fyens Erhvervsrevision Dansikring Direct 
Danske Bank Morud Krist. Guld, Sølv & Ure 

Morud Elservice FC. Andeby 
De brune stjerner Dansk PE Svejsning 

Morud II Hjallelse 
Døllefjelle Musse Morud III 

TH All Stars I Elsam 
 

Mellemrundekampe � ca. kl. 14:00 
 #1: Nummer 1  pulje 1 mod nummer 2 pulje 2 
#2: Nummer 1  pulje 2 mod nummer 2 pulje 1  

 
Pulje 3 Pulje 4 

Start ca. kl. 14:10 Start ca. kl. 15:40 
Ingen Kommentarer Spar Nord Bank Randers 

Pesto Solkongerne 
Fjordager Oliedrengene 
Sliderne A-Team 

El Servise�s reserver OMD 
Morud I TH All Stars II 

Sportsmaster United Ulkebøl 
  

 



 
Mellemrundekampe � ca. kl. 17:10  

3#: Nummer 1  pulje 3 mod nummer 2 pulje 4 
4#: Nummer 1  pulje 4 mod nummer 2 pulje 3  

 
Pulje 5  

Start ca. kl. 17:20  
FC Barcelona  
Team Sleepy  

B-Boys  
Team Irsk Kaffe  

Home Boys  
Lørups Vinstue   

Købeplads  
 

Mellemrundekamp � ca. kl. 18:50  
#5: Nummer 1  pulje 5 mod nummer 2 pulje 5  

 
 

FINALE PULJE 
Starttidspunkt ca. kl. 19:00 

Vinder af Mellemrundekamp #1 
Vinder af Mellemrundekamp #2 
Vinder af Mellemrundekamp #3 
Vinder af Mellemrundekamp #4 
Vinder af Mellemrundekamp #5 

 
 

Præmie overrækkelse klokken ca. 19:45 
 



Vi takker følgende sponsorer 
 

Intersport DLF Trifolium Casino Odense McDonalds Jan & Bo 
Froggys Korup Bageri OIK OK Benzin Cuckoos  Nest 

Rismarksvejens 
Bageri 

Air Pub Dagli Brugsen 
Morud 

KC Storkøb BG Bank Morud 

Frederik Videoshoppen Kopps Kokkerier SEX Kino Bowl�n�Fun 
Morud Friluftsbad Gyldensteen Golf Albani Blæsbjerghus MS Fio 

Bistroen  
Tarupcentret 

Dansk revision Shell - Morud Løvbjerg Douglashuset 

Kick Off Langesøhallen Sanistål Pesto Langesø Golf 
Mosaik Salon Avantage    

     
     

 

 



Reglement 
 
For god ro og ordens skyld, følger vi FBU�s inderegler for små mål med følgende til-
føjelser: 
 

• Spilletid: 4 min. pr kamp 
• Ved alle forseelser begået inde for sidste spilleminut er der straffespark. 
• Ved direkte spark ud over side bande eller egen bagbande udvises spilleren til 

næste mål. 
• Ved direkte spark op i loftet udvises spilleren til næste mål. 
• Ved uafgjort i mellemrundekampe fortsættes spillet til først scorede mål. 
• Uret bliver ikke stoppet mellem kampene i såvel de indledende puljer som ved 

finalepuljen. 
• Ved pointlighed i puljerne placeres holdene efter rækkefølgen: 
 

1. indbyrdes opgør 
2. målscore 
3. flest scorede mål 
4. sten, saks og papir (bedst ud af tre)  ☺ 

 
Er I i tvivl om regelsættet nedsat af FBU kig da på: 
 
  www.fbu.dk 

 
Har man spørgsmål til reglementet, kan man inden puljernes start rette henvendelse 
til divisions- og hoveddommer Andreas Ibsen Knudsen. 
 
 



 

I år tilbyder Langesøhallens Cafeteria ved  
Peter Christiansen dagens ret fra kl. 12:00 

 
 

Spis dig mæt og glad med dine holdkammerater 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor after �MorudCup� fest på Mosaik i Odense 
Se opslag i hallen



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 Danske Bank 
 Morud  

Din lokale 
bank 

     
 Rugårdsvej 749 
 5462 Morud 
 E-post  

  
  

 Telefonnummer 45 12 08 50
 Telefax  45 12 08 51
   
 Åbningstider: 
 mandag-onsdag og fredag 10:00-16:00 
 torsdag 10:00-17:30 
   
 Rådgivning/møder: 

 mandag-onsdag og fredag 09:00-16:30 
 torsdag 10:00-18:00 

   
 Telefonekspedition: 

 mandag-torsdag 08:00-20:00 
 fredag 08:00-16:30 
 lørdag 09:00-16:00 

  
 Pengeautomat: 
 Alle ugens dage 24 timer 
   
 Danske Netbank 
 Alle ugens dage 24 timer 

   
www.danskebank.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 


