
Program for 
Indestævne i Morud 

I Langesøhallen 
Lørdag d. 21. januar 2006 

12:00 � ca. 19:30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Velkommen til Morud 
 
Det er med stor glæde at Morud Boldklub kan byde både spillere, dommere og publi-
kum velkommen til fodboldstævne i Langesøhallen. 
Sidste år var første gang vi arrangerede stævne i hallen, som efter en meget lige fina-
lerunde endte med at have Korup IF som vinder. Stævnet sidste år bød på en masse 
god fodbold og det var derfor med stor forventning vi gik i gang med forberedelserne 
til dette års stævne. 
Tilmeldingen har i år været endnu større end sidste år og i dette af den nu 2. udgave 
af Morud Cup kan vi også byde velkommen til 2 jyske hold fra henholdsvis Kolding 
og Jelling. 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 divisionsfodbold eller 
i de øverste serier. 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 
MVH. 
Stævneledelsen. 
 

 
Interview med tidligere vinder: Kim Nygård (KORUP IF) 

 
Korup IF vandt den 1. udgave af Morud Cup. Efter en rigtig god finale hvor især 
Båstad Boys med drengene fra Sanderum gav Korup kamp til stregen. 
Vi har spurgt Kim Nygård Korup IF, hvordan han ser på mulighederne i dette års 
stævne. 
Hvad er dit indtryk af sidste års stævne ? 
Jeg synes ideen om at genskabe stemningen fra Fyens Stiftstidende er en super ide´ 
fordi det jo er alle drenges drøm at vinde Stiften.  
Jeg synes også at stemningen i hallen var lun på pga. af de mange frække spurtpræ-
mier og  
et tændt dommerbord var med til at gøre stævnet spændende og medlevende. 
Hvordan er jeres form i år ? 
Formen er fin. Vi har deltaget i flere stævner indtil nu og vi synes selv det har været 
med fine resultater. 
Stiller i med samme hold som sidste år ? 
Ja! Mick Hartvig, Ulrik �Gamle� Madsen, Martin �Kuddi� Arndal, Brian Jørgensen 
og Kim Nygård. 
Når Du ser på deltagerlisten er der så nogle af holdene Du hæfter Dig ved ? 
Jeg synes det er klasse at de jyske hold stiller op mod de fynske specialister ☺. Det 
kunne også være sjovt at løbe ind i Tue og Donger (Båstad Boys) endnu en gang ☺ 
JL 





Morud 
 

Morud - navnet betyder oprindelig moserydning - er den vigtigste by i Vi-
gerslev Sogn i Søndersø 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, postekspedition, 
pengeinstitut, 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, hvilket dog 
ikke har ødelagt deres humør og tro på at dagen en dag vil komme� 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. 21. januar 2006 

12:00 � ca. 19:00 
 

Pulje 1 Pulje 2 
Start kl. 12:00 Start ca. kl. 13:25 

Lars Broe Fjordager 
Sanderum Jelling United 
Ubberud Morud II 
Sliderne Posten 

Nordfyns Gym KFUM 
Mørkenborgs Raketter Søhus 

 
Mellemrundekamp 1. � ca. kl. 14:40  

Nummer 2  pulje 1 mod nummer 2 pulje 2  
 

 
Pulje 3 Pulje 4 

Start ca. kl. 14:55 Start ca. kl. 16:20 
Båstad Boys Korup 
debatten.dk Dagli Brugsen 

Jonas United Morud III 
Morud I KGI 
Cartoons Chang 
Fraugde NIK Forever 

 
Mellemrundekamp 2. � ca. kl. 17:35  

Nummer 2  pulje 3 mod nummer 2 pulje 4  



Kamp Program 
Lørdag d. 21. januar 2006 

12:00 � ca. 19:00 
 
 
 

FINALE PULJE 
Starttidspunkt ca. kl. 17:50 

Vinder Pulje 1 
Vinder Pulje 2 
Vinder Pulje 3 
Vinder Pulje 4 

Bedste 2�er i pulje 1 og 2 
Bedste 2�er i pulje 3 og 4 

 
Præmie overrækkelse klokken ca. 19:05 

 
Vi takker følgende sponsorer 

 
Intersport DLF Trifolium Casino Odense McDonalds Jan & Bo 
Froggys Korup Bageri OIK Cafe Kræz Cuckoos  Nest 

Rismarksvejens 
Bageri 

Air Pub Dagli Brugsen 
Morud 

KC Storkøb BG Bank Morud 

Frederik Videoshoppen Cafe Gertrud SEX Kino Bowl�n�Fun 
Morud Friluftsbad Slukefter  

Vinduespolering 
Albani Blæsbjerghus MS Fio 

Bistroen  
Tarupcentret 

Mørkenborg Kro Viggo�s Løvbjerg Sushi Bar  
Læssøgade 

Kick Off Langesøhallen Væde høns og æg Leandro Leone OK Benzin 
     
     
     

 

 
 



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

• 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 hoveddommer og tidligere divisions dommer Tormod Sørensen. 
 
 
 

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 tidligere divisionsdommer Tormod Sørensen 
som dommer. 
Vi har stillet Tormod et par spørgsmål. 
Hvor mange år har du dømt fodbold og hvor langt kom Du i rækkerne? 
Jeg har været dommer i 20 år. Ved afslutningen var jeg indrangeret i 1. division 
Hvad husker Du som din mest vanvittige episode som dommer i forbindelse med en 
kamp? 
Ved en international turnering i Lissabon dømte jeg en kamp mellem et fransk og et 
portugisisk hold � Med fransk sejr. Her var jeg meget glad for det høje hegn omkring 
banen. 
Hvem er efter din mening den bedste spiller du har dømt i fynsk divisionsfodbold? 
Af fynske spillere synes jeg sten Nedergaard var en stor personlighed. Ellers har det 
været spændende at følge Thomas Graversen fra Y-DM til Division 
Hvad synes Du om kvaliteten af sidste års stævne? 
Det var tydeligt at se, at det var specialisterne som deltog sidste år. Mine forventnin-
ger mht. i år er, at niveauet holdes mindst lige så højt 
 
JL 



 
 

Til at have med at gøre 

 
 

 
  BG � Bank � Morud afdelingen 
  Rugårdsvej 749 � 5462 Morud 
  Tlf. 63 92 85 00 � www.bgbank.dk 

 
 
 



 

Café Kræz � Gråbrødre Plads 6 � 5000 Odense C �  tlf. 66 11 38 11 � www.kraez.dk 
 

Café Kræz er en up to date café i centrum af Odense med Live Musik, Stand 
up og mange andre ting. 

 
 
 

 
Gentlemen Of Pop 

21. januar 2006 - Kl. 23:00 
 

Gentlemen Of Pop er et tribute band til de store danske og internationale 
mandlige kunstnere. Bandets fælles kærlighed for popmusik måtte de føre 

ud i livet. De er gået sammen om at give pop hits den behandling de 
fortjener og lave et showorkester i den tunge ende. Det er den musik som 
har sat sit spor i sjælen på top rutinerede musikere som tilsammen udgør 

Gentlemen Of Pop 
 
 

Cocktail Night 
Hver fredag mellem 21:30 � 03:00 

Eksotiske cocktails til 48 kr. pr. stk. 
 
 

Brunchbuffet 
Hver lørdag og søndag mellem 10:00 � 16:00 

Pris pr. kuvert 98,- 
 
 
 
 

Se mere på www.kraez.dk 




