
  
  

  
  
  
INFO til frivillige ved BrixMiniCup 
  
HUSK! Alle møder ind 15 minutter før! 
 
Som noget nyt i år vil der på stævnekontoret udleveres voucher til sodavand og 
sportsbolle, som afhentes i cafeen. Der vil stadig være mulighed for at nyde dette i 
fred og ro i klublokalet.  
  
Stævnekontor:  
De personer, som sidder på stævnekontoret, forventes at kunne reglerne for BrixMiniCup, og 
tage stilling til spørgsmål og tage beslutning om disse. Der skal holdes styr på puljerne og de 
enkelte holds placering i puljerne til brug for evt. placeringskampe og præmieoverrækkelser. 
Kontaktpersoner er Ole Laursen og Bent Brix. 
 
Guider / Praktiske hjælpere:  
Guiderne bliver udstyret med turneringsplan og plan over omklædning. Vigtigste opgave er at 
modtage og registrere vores deltagende hold, udlevere kuvert der indeholder info, holdkort og 
fribilletter til svømmehal til de enkelte hold. Holdkort afleveres ved tidtagerbordet. 
Orientere om muligheden for ekstra svømmebilletter kan udleveres på stævnekontoret. 
Udleverer gulerødder til hjemturen. 
Hjælpe med at holde orden på hele centeret. Der er 2-3 guider på hver vagt – én af disse står 
for at notere om alle hold er ankommet. Kontaktperson er Jeppe Friis.  
  
Dommere:  
Vejlede spillerne jf. reglerne, være engageret, ”følge” bolden og lede kampen på bedste og fair 
vis – sikre at kampen spilles i den rette Fair Play ånd. Se særskilte regler for de enkelte 
årgange. Kontaktpersoner er Lars Juhl, Steffan Engmann og Dennis Holdgaard.  
 
Tidtagere:  
Oplæsning af næste kamp og sponsor. Observere kampene forløber planmæssigt. Løbende 
øjenkontakt til dommeren. Styre måltavlen og observere. Evt. oplæsning af målscorere 
(holdkort kommer hurtigst muligt til tidtagerbordet). Kampprogram er klar på tidtagerbordet. 
Umiddelbart efter hver kamp fremsendes sms med resultat til stævnekontor (guide ligger på 
tidtagerbordet). Kontaktpersoner er Lars Juhl, Steffan Engmann og Dennis Holdgaard.   
 
Elmers Corner: 
Bemærk at alle præmieoverrækkelser starter fra modsatte hjørne af hal A end tidligere. 
Alle hold samles i gangen ved passagen over til hal B og indmarch sker gennem døren indtil hal 
A. 
Alle hold er informeret om dette via info som de modtager ved ankomst 
 
 



Holdfoto 
Multisal 2 er indrettet til at de enkelt hold kan tage holdfoto efter præmieoverrækkelse. 
Info om placering af Multisal 2 fremgår af info som alle hold modtager ved ankomst. Henning 
Millard og Fie Brix er tovholdere for vores fotografer. 
 
TV-studie 
Personalekontoret i bunden af caféen er indrettet til TV-studie. Henning Millard er 
kontaktperson 
 
 
P-vagter:  
Alene søndag morgen. Guide bilister til p-pladser. Kontaktperson er Lars Juhl 
  
Resultatformidlere:  
Resultatformidlere bruges når der er 2 eller 3 baner i gang i samme hal. Resultater fra banerne 
viderebringes til tidtagere og stævnekontor. Resultatformidlerne skal guide trænerne til de 
korrekte baner, så der holdes gang i banerne og tidsplan overholdes. Resultatformidlerne skal 
endvidere hjælpe til ved præmieoverrækkelser. Kontaktpersoner er Lars Juhl og Steffan 
Engmann. 
  
Samaritter:  
Der er ikke samaritter men henvis til stævnekontor som vil have førstehjælpskasse med det 
mest nødvendige (plaster, isposer m.m.) 
  
Udvalget under stævnet:  

Miki Vester:  Stævneleder, stævnekontor, livescore 

Ole Laursen:  Stævneleder, stævnekontor, præmieoverrækkelser 

Bent Brix:  Stævnekontor, licescore, resultatformidling og program 

Henning Millard: Fotograf, TV-studie/interviews 

Fie Brix:  Elmer, Fotograf, TV-studie 

Steffan Engmann: Haller, tidtagere, dommere, præmieoverrækkelser, røg og ild 

Steffan Engmann:  Kontakt til AIK-centeret med boder, kiosk, klublokale til de frivillige 

Lars Juhl:  Haller, tidtagere, dommere, præmieoverrækkelser 

Dennis Holdgaard: Haller, tidtagere, dommere 

Anja Rytter:  Forældregruppen, præmieoverrækkelser 

Jeppe Friis:  Guider, program, lyd og lys, præmieoverrækkelser 
 
ALLE:  
Alt forefaldende arbejde og tiltræden ved evt. afbud fra frivillige. Opbakning og støtte til alle 
frivillige.  
  
BrixMiniCup-udvalget kan kontaktes på følgende numre:  
 
Steffan Engmann 6011 6258 / 6116 4013 
Lars Juhl  2575 7242 
Bent Brix  2326 5212 
Ole Laursen  2143 4402 
Henning Millard 4194 4081 
Jeppe Friis  4014 9996 



Vi håber på et fantastisk stævne med masser af fodbold, hygge og socialt samvær. 
Samtidig er det vores håb, at en masse børn og voksne kommer glade til Auning 
Idræts- & Kulturcenter, og kører endnu mere glade hjem.  
  
Endnu engang 1000 tak for din indsats  
  
Venlig hilsen 
BrixMiniCup  


