
Danmarks hyggeligste ungdomsfodboldstævne for piger og drenge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fredag, lørdag, søndag den 26.-28. nov. 2021 

Velkommen til BrixMiniCup 2021 
- ungdomsstævne for piger og drenge! 

Som navnet BrixMiniCup antyder, er dette en ungdomsudgave af det kendte julestævne, der hvert år afholdes i Auning  Idræts- og 
Kulturcenter mellem jul og nytår. Stævnet vil, ligesom alle andre stævner, været præget af vindermentalitet og flotte præmier, men 
vil først og fremmest skubbe hyggen og det sociale samvær frem i bussen. 

BrixMiniCup byder bl.a. på: 

 Oppustelig bane for U5 og U6 
 Flotte præmier til nr. 1, 2 og 3 på alle årgange 
 Lokal guide til alle årgange som ved alt hvad du vil vide 
 Følg online opdateringer af resultater 
 Gratis adgang til svømmehallen for alle deltagende hold 
 Præmier for over 50.000 kr. 
 Stort café- og kioskområde med alt hvad der hører til et rigtigt 

fodboldstævne 
 Eget TV-studie 
 Maskotten "Elmer" 
 Præmier til stævnets bedste trænere 

 Desuden vil der på hver årgang blive udtrukket en holdpræmie. Det vil sige, har man oplevet 3 kampe og i bad, er der 
stadig mulighed for at vinde en fed præmie til hele holdet. 

Sidst men ikke mindst mulighed for de deltagende klubber at vinde et træningsophold inkl.  
svømmehal og forplejning i Auning Idræts- og kulturcenter - skænket af AIK 

 
Der spilles i disse rækker:  Fredag   26. nov.: U12, U13 og U14 spiller på alm. indendørsbaner i A, B, C række  
 Lørdag   27. nov.: U9, U10 og U11 spiller på alm. indendørsbaner i A, B, C række 
 Søndag  28. nov.: U5 og U6 spiller på oppustelige baner i A, B, C række 
  U7 spiller på halve indendørsbaner i A, B, C række 
  U8 spiller på almindelige indendørsbaner i A, B, C række 

 

Pris for deltagelse: U5 til U9: kr. 350,- pr. hold U10 til U14: kr. 450,- pr. hold 
 

Tilmelding skal ske via www.brixminicup.dk! 
Når du har tilmeldt dit hold, vil du efterfølgende modtage bekræftelse på dette, samt  
info om betaling. Mere om Danmarks hyggeligste ungdomsstævne på www.brixminicup.dk 
 
 

                                          Om det bli’r godt? – Det bliver igen alle tiders fodboldsstævne! 
 
 

Under stævnet har svømmehallen  
ekstra åbent: 

Fredag d. 22. nov. kl.18- 21 
Lørdag d. 23. nov. kl. 9-14 og 15-17 
Søndag d. 24. nov. kl. 9-19 

Gratis adgang for alle stævnedeltagere! 

Vi opfordrer til så korrekt 
niveaumæssig tilmelding som 
muligt, så alle får mest ud af 
stævnet!  
 

GRATIS KAFFE  
UNDER HELE STÆVNET 

 

Arrangør: Auning IF Fodbold og Auning Idræts- og Kulturcenter 
Hovedsponsor: Sponsorudvalget for Auning IF 


