
  

 

FOMSGAARD 
MICRO CUP 

 

 

24. MARTS 2019 
 

Fomsgaard Micro cup er for alle, og derfor tilstræbes 

der, at der i U9 drenge- og pigerækken oprettes en 

høj og en lav række efter niveau for at skabe gode, 

sjove oplevelser. 

 

• U5 spiller 2 mod 2 i 4 perioder af 2 min. 

• U7 spiller 3 mod 3 i 4 perioder af 4 min. 

• U9 spiller 4 mod 4 i 4 perioder af 5 min. 

U5 spiller 2 kampe, U7 spiller 3 kampe og  

U9 spiller 3-4 kampe. 

  

Prisen er 400 kr. pr. hold, og alle spillere vil 

modtage en medalje for deres deltagelse. 

 

 Vi ser frem til en hyggelig dag, hvor vi skal have 

det sjovt og møde en masse nye basketballspillere. 

 

SU: 1. marts 2019 

Først til mølle tilmelding på: 
www.dgi.dk/201909154002 

 

 

 

 

 

• Spillested: 

• Gl. og ny hal 

• Skovlunde skole Syd 

• Ejbyvej 47 

• 2740 Skovlunde 
 

U5 mix - U7 mix - U9 begynder* - U9 øvede** 



  

 

FOMSGAARD 
MICRO CUP 

 

 

Turneringsform: 

U5 og U7 

• Spiller mixhold. 

• Kampe spilles uden score. 

• Der spilles ikke med finaler. 

• Dommere guider og hjælper spillere igennem 

kampene. 

U9 drenge og piger 

• Der spilles i fire rækker; drenge begynder, pige 

begynder, drenge øvede og piger øvede. 

Såfremt der er få hold tilmeldt vil rækker 

eventuelt slås sammen.  

• Der tilstræbes at lave 2 puljer med 4 hold i hver 

række, hvor vinder af hver pulje spiller finale. 

Afhængig af tilmeldte hold kan dette ændres. 

• I tilfælde af pointlighed afgøres slutstillingen i 

puljerne af: 1. Indbyrdes kamp, 2. 

Scoringsdifference, 3. Flest scorede point, 4. 

Lodtrækning. 

• Der spilles med løbende score og ikke med 

vundne perioder. 

• Der spilles efter DBBF regler. 

Andet: 

Max 2 min. pause imellem perioder 

 

 

 

• Spillested: 

• Gl. og ny hal 

• Skovlunde skole Syd 

• Ejbyvej 47 

• 2740 Skovlunde 

•  
 

U5 mix - U7 mix - U9 begynder* - U9 øvede** 


