
Danske Bank Morud Cup 2009 
Senior 

Indestævne  
24. januar 2009 

$$$$$ - Nu med Pengepræmier! - $$$$$ 
Efter flere års succes i Langesøhallen gentager Morud IF sit store indestævne. Fra kl. 10 og 
fremefter den 24. januar 2009 fyldes hallen med dygtige fodboldspillere. Har Du lyst til en dag 
med seriøs fodbold kombineret med socialt samvær, er det her noget for dig!! 
Stævnet vil blive afholdt efter de gamle Stiftstidende regler, hvilket f.eks. vil betyde 
udvisning ved ”vildskud” mm. Således skulle stævnet gerne blive et spil for teknikere!! 
Selvfølgelig har vi igen i år store og mange spurtpræmier samt voldsomme hovedpræmier (vi 
har igen i år præmier til en værdi af over 30.000 kr. ).  
Oven i de normale hovedpræmier  er der i år 3.000 DKK kontant til vinderen, 1.500 DKK til 
nr. 2 og 500 DKK til 3. pladsen. 
Senere på aftenen er alle deltagere meget velkomne til at slutte sig til en festlig aften i Odense 
med Morud gutterne og nyde nogle af de sponsorater som Odense’s natteliv har sponsoreret. 
Prisen for arrangementet er som følger: 
Stævnegebyr pr. hold: 500,00 kr. 
Tilmeldingsprocedure: 
Tilmelding kan ske via mail til Soren.Hansen@sydbank.dk eller via www.staevner.dk med 
angivelse af kontaktperson, mail, tlf.nr. og holdnavn. Man er ikke endeligt tilmeldt før 
stævnegebyret er indbetalt på konto i Danske Bank (reg.nr. 0940 – konto-nr. 10068908 – 
husk holdnavn!). 
Af hensyn til tidsskemaet i hallen har vi lagt et loft på 36 tilmeldte hold. Tilmeldingen 
foregår efter devisen: først til mølle, dog senest 14. januar. Det vil sige at de første 36 
betalende hold deltager i MorudCup 2009. 
Program med regler og spilletidspunkter vil efterfølgende blive sendt ud. 
 

For yderligere information se WWW.MORUD.DK, WWW.STAEVNER.DK  
eller facebook-gruppen ”MorudCup 2009”  

Med venlig hilsen 
Anders Holm (22418142), Andreas Knudsen (22511653), Jeppe Pedersen (26234916),  

Jeppe Larsen (22537853) & Søren Hansen (20751475) 
Mail: Soren.Hansen@sydbank.dk 

 

 

 

 

 

 

 


