
Program for 
Indestævne i Morud 

I Langesøhallen 
Lørdag d. 29. januar 2005 

14:00 � ca. 18:30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Velkommen til Morud 
 

Det er med stor glæde og stolthed at vi nu kan byde Spillere, dommere og 

publikum velkommen til stævne i indefodbold på denne sidste lørdag i ja-

nuar 2005. 

 Det er efter manges timers planlægning, at vi nu endelig er nået til dagen, 

hvor bolden skal rulle, hvor vores præmier skal fordeles og hvor vi forhå-

bentlig får en hyggelig aften med hvad dertil hører.. 

Vi vil derfor give en stor tak til de deltagende hold samt til alle de venlige 

sponsorer, som har hjulpet os med de mange fine præmier. Uden holdenes 

og sponsorernes opbakning havde vi ikke det stævne vi har i dag.. 

Dette stævne havde egentlig sin begyndelse en fredag eftermiddag i no-

vember på Carlsens kvarter. Tre spillere fra Moruds serie 2 sad i det bager-

ste lokale, og snakkede om hvorfor det aldrig var blevet til oprykning til 

serie 1, samtidig med de bestilte en øl mere� Det var svært lige at finde 

en fælles forklaring, og snakken kom ind på den forestående indendørssæ-

son. Drømmende gik tilbage til gamle dage mellem jul og nytår, hvor de 

alle havde deltaget i Fyens Stiftidenes store indestævne dog uden den store 

succes� En øl mere blev bestilt.. Pludselig kommer de på, at lave deres 

eget �Fyens stifstidende� for voksne. Det skulle nu bare være med spurt-

præmier�  

Den efterfølgende planlægning var en fornøjelse og resultatet bliver forhå-

bentlig godt� 

Rigtig hjertelig velkommen� 

Venlig hilsen 

Moruds serie 2 



 

Morud 
 

Morud - navnet betyder oprindelig moserydning - er 
den vigtigste by i Vigerslev Sogn i Søndersø kommu-
ne, som består af en række små bycentre, hvoraf Mo-
rud/Vigerslev Sogn er den sydøstligste, den der ligger 
tættest på Odense. 
 
Morud har også sine mindre satellitbyer, bl.a. Vigers-
lev, Farstrup, Rue, Tværskov, Bredbjerg, Tågerod, 
Himmelstrup og Elverod. 
 
Byen er den største i Vigerslev Sogn med bl.a. butik-
ker, postekspedition, pengeinstitut, forsamlingshus, 
idrætsanlæg, skole og daginstitutioner, og den er som 
så mange andre samfund vokset op omkring nye tra-
fikårer1. 
 
Byen har desuden et meget �talentfuldt� hold i den 
fynske serie 2 i fodbold. Det er dog aldrig blevet til 
oprykning til højere rækker, hvilket dog ikke har øde-
lagt deres humør og tro på at dagen en dag vil kom-
me� Fine faciliteter som Fyns bedste brusere og en 
smuk natur har hjulpet meget på dette� 
 
 

                                                

 
 
 
 
 

 
1 Beskrivelse fra www.morud.dk 



 

Kamp Program 
Lørdag d. 29. januar 2005 

14:00 � ca. 18:30 
 

Pulje 1 Pulje 2 
Start kl. 14:00 Start ca. kl. 14:55 

Boldklubben Chang Brylle 
TPI Korup IF 

Morud 1 Morud 2 
Sliderne (TietgenSkolen) OSS 

Årslev Posten 
 

Mellemrundekamp 1. � ca. kl. 15:45  
Vinder pulje 1 mod nummer 2 pulje 2  

 
Mellemrundekamp 2. � ca. kl. 15:50  

Vinder pulje 2 mod nummer 2 pulje 1  
 
 

Pulje 3 Pulje 4 
Start ca. kl. 16:00 Start ca. kl. 16:55 

Dalum IF DSIO 
Green Team (KFUM) Morud 3 (Mårtensen) 

Halis (B1913) Sanderum 
Hårslev Ubberud IF 

Morud Old Boys ØB 
 



 

Kamp Program 
Lørdag d. 29. januar 2005 

14:00 � ca. 18:30 
 

Mellemrundekamp 3. � ca. kl. 17:45  
Vinder pulje 3 mod nummer 2 pulje 4  

 
Mellemrundekamp 4. � ca. kl. 17:50  

Vinder pulje 4 mod nummer 2 pulje 3 
 
 

FINALE PULJE 
Starttidspunkt ca. kl. 18:00 
Vinder mellemrundekamp 1 
Vinder mellemrundekamp 2 
Vinder mellemrundekamp 3 
Vinder mellemrundekamp 4 

 
Præmie overrækkelse klokken ca. 18:30 

 
1. præmie ved Intersport 

2. præmie ved Trinity � Hotel og Konferencecenter 
A/S 

3. præmie ved Jan og Bo�s Lystfiskershop 
4. præmie ved Kick Off 

 



 

Reglement 
 
For god ro og ordens skyld, følger vi FBU�s inde-
regler for små mål med følgende tilføjelser: 

• Ved alle forseelser begået inde for sidste spillemi-
nut 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 spil-
let 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: 
 

http://www.fbu.dbu.dk/page.aspx?id=1119 
 

Har man spørgsmål til reglementet, kan man inden 
puljernes start rette henvendelse til hoveddommer og 
tidligere divisions dommer Tormod Sørensen. 

http://www.fbu.dbu.dk/page.aspx?id=1119


 

Betaling af stævnegebyr og spisning 
 
Som det fremgik af indbydelsen er der et stævnegebyr 
på kr. 390,-. Har i af den ene eller anden grund ikke 
indbetalt dette beløb endnu, bedes I gøre det inden 
torsdag d. 26. januar ved vedlagte girokort. Har i 
spørgsmål er I velkomne til at kontakte en af neden-
stående stævneledere. 
 
Mht. spisning beder vi Jer tage kontakt til en af ne-
denstående stævneledere inden tirsdag d. 24. januar 
med tilbagemelding på hvor mange I bliver. I skal og-
så tage kontakt selv om I ikke spiser med. Betalingen 
på de 80,- kr. pr. person sker den 29. januar i hallen. 
Den ansvarlige for Jeres hold hæfter for antal tilmeld-
te. 
 
Efter spisningen vil der være transport ind til byen for 
20,-, som også betales på dagen. Igen vil vi gerne vide 
hvor mange, der benytter denne service. 
 
Til sidst hilser vi Jer fra Langesøhallen�s cafeteria, der 
glæder sig til at servicere Jer.  
 

Med venlig hilsen 
 

Lars Kopp (3024 0873), Jeppe Larsen (2253 7853) & 
Søren Hansen (2670 4874) 



 

 
Herre S2, 2005 (Pulje 1) 

 
 

1. Bogense G & IF 
2. Chang 
3. FBH 
4. KFUM�s BK 
5. Korup IF 

6. Morud IF 
7. Næsby BK 
8. Otterup B & IK 
9. Skjoldsparken IF 
10. Søhus BK 
11. Søndersø 
12. Veflinge G & IF 

 
 
 

Vi er på vej 
Vi er på vej 

Vi er på vej i serie 1 
Og vi er ikke til at stoppe  

Vi er på vej i serie 1 


