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PRÆSENTERET AF DANISH SPORTS TRAVEL A/S
Fodboldrejser for livet!

VELKOMMEN!   •   WELCOME!   •   WILLKOMMEN!   •   BENVENUTO!

FODBOLDTURNERINGER I 
UDLANDET 2022

Fodbold, fællesskab & fede minder
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VELKOMMEN!

KONTAKT:
Ring til os på:
+45 98 26 83 69

Skriv til os på:
dst@sport.dk

Se mere på:
www.danish-sports-travel.dk
www.limone-cup.dk

Danish Sports Travel A/S præsente-
rer hermed vores turneringskatalog 
for 2022, og der er mange spænden-
de nyheder!

Danish Sports Travel A/S er en dansk 
virksomhed, der hvert år sender tu-
sindvis af glade mennesker til store 
sportsoplevelser rundt om i Europa.

Med over 30 års erfaring er vi ud-
styret med et indgående kendskab 
til branchen, og er samtidig din ga-
ranti for kvalitet og fair priser. Danish 
Sports Travel A/S blev stiftet i 1989 
af Henrik Niss, og drives idag som 
et familiefirma af Jim Larsen og Inge 
Larsen.

Vi samarbejder med et bredt udvalg 
af de bedste fodboldagenter i Euro-
pa – det gør vi, fordi de lokale agen-
ter kender deres område bedre, end 
vi selv kan komme til.

Danish Sports Travel A/S har FIFA 
Match Agent Licens, hvilket gør, at 

vi må organisere fodboldturneringer 
over hele verden. Derudover er vi 
naturligvis medlem af Rejsegaranti-
fonden.

Hos Danish Sports Travel A/S får 
du altid personlig rådgivning og be-
tjening - hvad enten det gælder din 
næste fodboldturnering eller træ-
ningslejr.

Fodboldrejser er i den grad en tillids-
sag. Derfor værner vi særligt om den 
gode snak med kunderne, og det er 
altafgørende for os, at det vi lover 
vores kunder også er det I får. Derfor 
er vi med i hele processen lige fra 
den indledende rådgivning til hjem-
komst. Vi er med andre ord altid med 
fra start til slut.

Vi glæder os til at skræddersy den 
perfekte rejseoplevelse for jer.

Med sportslig hilsen,
Jim Larsen & Inge Larsen

FODBOLD - OPLEVELSER - FÆLLESSKAB!
 - Kom med os til store fodboldoplevelser i udlandet!

Hjemmeside: 
På www.danish-sports-travel.dk finder du 
masser af forslag til fodboldturneringer, 
træningslejre, m.m. Der er beskrivelser, 
priser, aktuelle tilbud og meget andet.

Facebook: 
På vores Facebookside www.facebook.
com/danishsportstravel/ finder du mas-
ser af billeder, video og aktuelle tilbud. 
Giv os gerne et ’Synes godt om’ og følg 
med i vores nyheder.

Nyhedsbrev:
Vi sender jævnligt nyhedsbreve ud og du 
kan tilmelde dig her:  
https://danish-sports-travel.dk/
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INTERNATIONALE FODBOLDTURNERINGER I HELE EUROPA...

PÅSKE   6-10

KR. HIMMELFART M.FL. 12-15

PINSE   17-18

SOMMER   20-23 

EFTERÅRSFERIE 25-26

Turneringer for alle i hele Europa!
Danish Sports Travel A/S tilbyder fodboldturneringer  
for alle i hele Europa. Vi har nøje udvalgt vores sam-
arbejdspartnere, og det sikre at vi i fællesskab kan stå 
inde for de ture vi arrangerer. Vi lægger stor vægt på, 
at det fodboldmæssige og organisatoriske i forbindel-
se med de enkelte fodboldturneringer er i orden. At 
vi kan stå inde for de hoteller, vandrehjem, skoler vi 
indkvarterer på, og ikke mindst at der er aktiviteter ved 
siden af fodboldturneringen. Vi glæder os til at skabe 
uforglemmelige fodboldoplevelser for jer!
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TURNERINGSPROGRAM 2022

TURNERING DATOER SIDE PERIODE LAND
ALDERS-
GRUPPE 
DRENGE

ALDERS-
GRUPPE 
PIGER

TROFEO MEDITERRÁNEO 9-14. april 8 Påske Spanien U10 - U21 U14 - U17
PRAGUE CUP 13-18. april 9 Påske Tjekkiet U12 - U17 U12 - U17
EASTER OPEN BELGIUM 14-18. april 10 Påske Belgien U10 - U15 -
EASTER OPEN GERMANY 14-18. april 10 Påske Tyskland U10 - U17 -
EASTER OPEN SOUTH 14-18. april 6-7 Påske Holland U7 - U19 U12 - U17
EASTER OPEN WEST 14-18. april 6-7 Påske Holland U8 - U19 -
EASTER OPEN EAST 14-18. april 6-7 Påske Holland U8 - U17 -
GERMAN FOOTBALL FESTIVAL 14-18. april 9 Påske Tyskland U10 - U19 U12 - U19
COPA SANTA 14-18. april 8 Påske Spanien U9 - U19 U17 - U18
MANCHESTER EASTER INT. CUP 15-18. april 9 Påske England U11 - U17 -

THE EUROPA CUP PARIS 20-23. maj 12 Andet Frankrig U7 - U16 -

NETHERLANDS CUP 25-29. maj 12 Kr. Himmelfart Holland U9 - U15 U12 - U15

MINI-WM BILLUND 26-29. maj 15 Kr. Himmelfart Danmark U8 - U15 -
OSS TALENT CUP 26-29. maj 12 Kr. Himmelfart Holland U8 - U17 -
EDERBERGLAND CUP 26-29. maj 13 Kr. Himmelfart Tyskland U8 - U17 U16 - U17
JULIANA MALDEN CUP 26-30. maj 13 Kr. Himmelfart Holland U8 - U15 -
MINI-WM BREMEN 27-29. maj 15 Kr. Himmelfart Tyskland U8 - U15 -
MINI-WM BELGIEN 27-29. maj 15 Kr. Himmelfart Belgien U8 - U17 -

NORTH LIMBURG CUP 2-6. juni 17 Pinse Holland U8 - U17 U12 - U17
MINI-WM FLENSBORG 3-5. juni 18 Pinse Tyskland U8 - U17 -
MINI-EM/WM HOLLAND 3-5. juni 18 Pinse Holland U8 - U17 U11 - U17
SLAGHAREN TROPHY 3-6. juni 18 Pinse Holland U10 - U17 -
GVO PFINGST CUP 3-6. juni 18 Pinse Tyskland U10 - U15 -

BARCELONA GIRLS CUP 10-13. juni 20 Sommer Spanien - U12 - U18
GIRLS MINI-EM BREMEN 17-19. juni 20 Sommer Tyskland - U10 - U17
MINI-WM ROSTOCK 24-26. juni 21 Sommer Tyskland U8 - U15 -
MINI-WM GRÅSTEN 24-26. juni 21 Sommer Danmark U8 - U15 -
COPA CATALUNA 26. juni - 2. juli 21 Sommer Spanien U9 - U19 U17 - U18
SPAIN TROPHY 3-9. juli 23 Sommer Spanien U11 - U19 -
BARCELONA SUMMER CUP 4-8. juli 22 Sommer Spanien U11 - U16 U13 - U16
TALLIN CUP 7-10. juli 23 Sommer Estland U9 - U15 U11 - U15
HELSINKI CUP 10-16. juli 23 Sommer Finland U7 - U17 U7 - U18
LAOLA CUP 1-5. august 23 Sommer Tyskland U10 - U19 U12 - U19+

GIRLS-FOOTBALL-FESTIVAL 2022 15-19. oktober 26 Efterårsferie Kroatien - U12 - U18
TROFEO MALGRATENSE 15-20. oktober 26 Efterårsferie Spanien U11 - U21 U14 - U18
LIMONE CUP 16-20. oktober 25 Efterårsferie Italien U12 - U19 U12 - U18
AUTUMN HOLLAND CUP 20-24. oktober 26 Efterårsferie Holland U8 - U17 U14 - U15
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PÅSKEN
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PÅSKEN

EASTER OPEN
Påsken, 14-18. april

I påsken afholdes Easter Open, 
der er en af Europas største på-
skefodboldturneringer for både  
drenge- og pigehold. I 2019 
deltog knap 650 hold fra hele 
verden. I 2020 og 2021 blev tur-
neringen desværre aflyst pga. 
Covid-19, så i 2022 kommer 
Easter Open endnu stærkere 
tilbage! Easter Open er opdelt 
i tre turneringer der er placeret 
tre forskellige steder i Holland. 
Læs mere om de enkelte turne-
ringer på næste side. 

Foruden fodboldturneringen er 
det muligt at komme på stadi-
onrundvisninger i Holland eller 
Tyskland, komme i vandland, 
spille venskabskampe, shop-
ping og meget mere.
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EASTER OPEN SOUTH
Påsken, 14-18. april

Easter Open South vokser sig år 
for år større og klubber fra flere og 
flere lande deltager i turneringen. I 
2019 deltog 441 hold fra 11 forskel-
lige lande fra 4 kontinenter. Turne-
ringen spilles på stadions i og om-
kring Gennep. Der er mulighed for 
stadionrundvisning, svømmehal, 
træning m.m. om fredagen, dagen 
inden turneringsstart. Der indkvar-
teres i Tyskland og Holland, tæt på 
grænsen.

Rækker: 
Drenge: U7-U19
Piger: U12-U17
Antal hold sidst: 441
Antal lande sidst: 11

EASTER OPEN WEST
Påsken, 14-18. april

Ved Easter Open West bor man i 
nærheden af Amsterdam og har 
god mulighed for at opleve den 
spændende by. Ved Easter Open 
West 2019 deltog der 102 hold fra 
7 nationer. 95 hold var fra udlandet 
og 7 fra Danmark. Det betyder altså 
at der er rig mulighed for at spille 
mod udenlandske hold, og få spæn-
dende bekendtskaber med andre 
kulturer og lande. Ved deltagelse i 
Easter Open West er der mulighed 
for at besøge Amsterdam Arena el-
ler komme på shopping i storbyen. 

Rækker: 
Drenge: U8-U19
Piger: -
Antal hold sidst: 102
Antal lande sidst: 7

EASTER OPEN EAST
Påsken, 14-18. april

Turneringen spilles på få stadions 
tæt på indkvarteringen. Der ind-
kvarteres enten på vandrehjem el-
ler i feriebyen ’t Hooge Holt. I 2019 
var 66 ud af 68 hold fra udlandet, og 
også her er der altså rig mulighed 
for udenlandsk modstand. Der er 
forskellige muligheder for aktivite-
ter om fredagen, inden turneringen 
starten om lørdagen. Bl.a. er der 
mulighed for at opleve forlystelses-
parken Slagharen. Der er også mu-
lighed for stadionrundvisning hos 
Ajax Amsterdam.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger: -
Antal hold sidst: 68
Antal lande sidst: 5

”Rigtig fin turnering og flotte spillesteder med masser af liv 
samt et glimrende samarbejde med Danish Sports Travel” 

Jesper, Gug Boldklub.
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TROFEO MEDITERRÁNEO
Påsken, 9-14. april

Rækker: 
Drenge: U10-U21
Piger: U14-U17

COPA SANTA
Påsken, 14-18. april

Rækker: 
Drenge: U9-U19
Piger: U17-U18

Trofeo Mediterráneo og Copa Santa er to ungdomsturneringer ved Costa de Barcelona-Ma-
resme i Spanien som afholdes i påsken. Turneringerne er næsten identiske, men perioderne 
er forskellige. Der spilles på græs- og kunstgræsbaner på forskellige stadions i bl.a. Pineda 
de Mar, Santa Susanna, Mataró og Lloret de Mar. Ved deltagelse i turneringerne er der rigelig 
mulighed for at opleve den spanske kultur samtidig med at få spillet en masse god 
fodbold. Der er mange muligheder for udflugter til f.eks. adventure-parken 
Activ Nature, Barcelona, Ramblaen og ikke mindst FC Barce-
lonas stadion, Camp Nou, der som altid er et højde-
punkt for enhver besøgende.
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PRAGUE CUP 
Påsken, 13-18. april

Rækker: 
Drenge: U12-U17
Piger: U12-U17

GERMAN FOOT-
BALL FESTIVAL 
Påsken, 14-18. april

Rækker: 
Drenge: U10-U19
Piger: U12-U19

MANCHESTER 
INT. EASTER CUP

Påsken, 15-18. april

Rækker: 
Drenge: U11-U17

Piger: -

Prague Cup afholdes i 2022 for 
12. gang i Tjekkiets smukke ho-
vedstad, Prag. Prague Cup er en 
international fodboldturnering for 
både drenge og piger der kombi-
nerer fodbold med underholdning 
og aktiviteter. I 2019 deltog der 
hold fra fem forskellige lande, så 
der er fin mulighed for udenlandsk 
modstand. I 2020 og 2021 blev 
turneringen desværre aflyst pga. 
Covid-19, så vi glæder os til at 
komme tilbage i 2022. Der ind-
kvarteres på hoteller i Prag og der 
vil undervejs i turneringen være tid 
til at besøge den flotte by.

I Schüttorf, som er en af Tysklands 
ældste byer, finder en af årets 
største fodboldbegivenheder sted, 
nemlig German Football Festival. 
Schüttorf er belliggende knap 450 
km fra den danske grænse i nær-
heden af Münster ved den Hol-
landske grænse.

Turneringen spilles på flotte an-
læg, med FC Schüttorfs fantasti-
ske anlæg i centrum for det hele. 
Det er her at turneringen starter 
med åbningsceremoni og åb-
ningskampe, og det er også her at 
turneringen afsluttes.

Vi præsenterer for tredje gang 
Manchester Easter Internatio-
nal Cup der spilles i Manchester 
i England i påsken. Turneringen 
spilles på to anlæg, ca. 5 minutter 
fra hinanden. 

Afhængigt af ankomsttidspunkt 
om fredagen er der mulighed for 
f.eks stadionrundvisninger hos 
henholdsvis Manchester United 
og Manchester City, besøge forly-
stelsesparken Alton Towers, shop-
ping i Manchester, eller blot at 
nyde dagen på hotellet og i byen.
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EASTER OPEN GERMANY
Påsken

14-18. april
Easter Open Germany er en ny fodboldturnering i 
Tyskland og afholdes for første gang i 2022. Arrangø-
ren er en erfaren turneringsarrangør for Holland der 
hvert år arrangerer mange store fodboldstævner, bl.a. 
den store Easter Open South i Holland.Der er mulig-
hed for stadionrundvisning m.m. og der indkvarteres 
på enten vandrehjem eller hotel.

Rækker: 
Drenge: U10-U17
Piger : -

EASTER OPEN BELGIUM
Påsken

14-18. april
Easter Open Belgium er en ny fodboldturnering i Bel-
gien og afholdes for første gang i 2022. Arrangøren 
er en erfaren turneringsarrangør fra Holland der hvert 
år arrangerer mange store fodboldstævner, bl.a. den 
store Easter Open South i Holland.Der er mulighed 
for stadionrundvisning m.m. om torsdagen, dagen 
inden turneringsstart. Der indkvarteres i Belgien på 
vandrehjem eller hotel.

Rækker: 
Drenge: U10-U15
Piger : -
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KR.
HIMMELFART
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The Europa Cup afholdes i Frank-
rigs hovedstad, Paris og giver hol-
dene en unik fodboldoplevelse. 
Holdene er garanteret minimum 
én kamp på Paris SG’s  fantasti-
ske stadion Parc des Princes med 
plads til knap 50.000 mennesker. 

Rækker: 
Drenge: U7-U16
Piger: -

Netherlands Cup er en god 
breddeturnering der spilles i Kr. 
himmelfartsferien. Her går fod-
boldturneringen og de kulturelle 
oplevelser og sammenhold op i en 
højere enhed. Turneringen afhol-
des i den livlige by Ommen. Ind-
kvarteringen ligger ca. 20 km. fra 
spillestederne. Der er mulighed 
for at købe frokost ude på spille-
stederne.

Rækker: 
Drenge: U9-U15
Piger: U12-U15

Oss Talent Cup afholdes i 2022 for 
anden gang. Oss Talent Cup er en 
breddeturnering, og arrangøren 
er en af vores samarbejdspartne-
re igennem mange år. Turnerin-
gen spilles på flotte anlæg i Bra-
brandtregionen. Der er mulighed 
for indkvartering på vandrehjem 
eller hotel. I 2019 var 95% af hol-
dene fra udlandet.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger: -

THE EUROPA CUP 
PARIS

20-23. maj

NETHERLANDS 
CUP

Kr. himmelfart
25-29. maj

OSS TALENT CUP
Kr. himmelfart

26-29. maj

12



EDERBERGLAND CUP
Kr. himmelfart

26-29. maj
I 2022 afholdes Ederbergland Cup for 21. gang i Al-
lendorf i Tyskland. Vi forventer at mere end 1.500 
unge fodboldspillere fra mere end 85 hold igen i år vil 
tage del i denne velorganiserede turnering. Allen-
dorf ligger i midten af Tyskland, cirka 80 km. fra Dort-
mund i et fantastisk område omgivet af bjerge og dale.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger : U16-U17

JULIANA MALDEN CUP
Kr. himmelfart

26-30. maj
Juliana Malden Cup er en turnering, der spilles lørdag 
og søndag d. 28-29. maj 2022 i Malden i Holland. Alle 
kampene spilles på samme stadion i Juliana Malden. 
De indledende runder spilles om lørdagen, mens fina-
le og placeringskampe spilles om søndagen. 

Rækker: 
Drenge: U8-U15
Piger : -
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MINI-WM

Mini-WM afholdes i 10 forskellige tyske byer, samt 
i Danmark, Holland og Belgien, i løbet af maj og 
juni. Ved Mini-WM 2022 deltager over 1.000 hold, 
og mere end 100 hold i hver turnering. 

Der spilles i mange forskellige aldersgrupper i 
drengerækkerne, og fodboldturneringen finder 
sted fra fredag til søndag. Turen er med to over-
natninger og halvpension. Fodboldturneringerne 
spilles på gode sportsanlæg, og alle kampe spil-
les på samme anlæg. Pauserne mellem kampene 
kan bruges på nogle af alle de mange aktiviteter 
på anlægget, f.eks. bubble-soccer, fartmåler, di-
verse spilstationer og meget andet.
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MINI-WM BILLUND
 Kr. himmelfart

26-29. maj

Vi byder nu velkommen til Mini-WM 
Billund der er et fodboldstævne i 
Danmark i Billund. I slutningen af 
2022 bliver verdensmesterskabet i 
fodbold afholdt, og det bliver spæn-
dende at følge de store nationer og 
fodboldstjerner når de kæmper om 
verdensmesterskabet i Qatar. Nu 
bliver det også muligt for ungdoms-
hold at blive en del af VM-stemnin-
gen når der afholdes Mini-VM i Bil-
lund.

Rækker: 
Drenge: U8-U15
Piger: -

MINI-WM BREMEN
 Kr. himmelfart

27-29. maj

Vi byder nu velkommen til Mini-WM 
Bremen der er en fodboldturnering 
i Bremen. I slutningen af 2022 bli-
ver verdensmesterskabet i fodbold 
afholdt, og det bliver spændende at 
følge de store nationer og fodbold-
stjerner når de kæmper om ver-
densmesterskabet i Qatar. Nu bliver 
det også muligt for ungdomshold at 
blive en del af VM-stemningen når 
der afholdes Mini-VM i Tyskland.

Rækker: 
Drenge: U8-U15
Piger: -

MINI-WM BELGIEN
 Kr. himmelfart

27-29. maj

Vi byder nu velkommen til Mini-WM 
Belgien der er et fodboldstævne i 
Belgien i Kr. Himmelfartsferien. I 
slutningen af 2022 bliver verdens-
mesterskabet i fodbold afholdt, og 
det bliver spændende at følge de 
store nationer og fodboldstjerner 
når de kæmper om verdensmester-
skabet i Qatar. Nu bliver det også 
muligt for ungdomshold at blive en 
del af VM-stemningen når der afhol-
des Mini-VM i Belgien. 

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger: -

”Fantastisk fodboldstævne med den helt rigtige fodboldstem-
ning. Stemningen på spillestedet var helt unik og vi skal helt 

sikkert deltage igen!” Fahad, Kolding Boldklub.
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PINSEN
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NORTH LIMBURG CUP
Pinsen
2-6. juni

North Limburg Cup er en af pinsens mest populære ungdoms 
fodboldturneringer. I 2020 og 2021 blev turneringen desværre af-
lyst pga. Covid-19, så i 2022 kommer fodboldturneringen endnu 
stærkere tilbage! Turneringen er en international fodboldturnering 
for både drenge og piger. North Limburg Cup afholdes i Limburg 
regionen i Holland. I 2019 deltog knap 130 hold fra 7 forskellige 
lande. Heraf var langt størstedelen fra udlandet, og derfor er der 
rig mulighed for udenlandsk modstand ved denne turnering. For-
uden fodboldturneringen er det muligt at komme på stadionrund-
visninger, komme i vandland, shopping, m.m.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger: U12-U17
Antal hold i 2019: 108
Antal lande i 2019: 6

”Fodboldturneringen var rigtig god, med fine faciliteter 
og gode baner. Samarbejdet omkring turen har været 
godt og turneringen kan helt klart anbefales” Morten, 

BK Stefan.

”Samarbejdet omkring turen har været upåklageligt, og 
der blev taget hånd om vores forespørgsler 

øjeblikkeligt” - Find, Boldklubben Klitten.

”Transporten til Holland og under turneringen var per-
fekt og chaufføren fortjener stor ros hele vejen igen-
nem. Vi besøgte Veltins Arena og vandlandet og det var 

en super oplevelse og en god kombination” 
 Jess, Støvring IF.
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MINI-WM FLENSBURG

Pinsen
3-5. juni

I slutningen af 2022 bliver verdensmesterskabet i 
fodbold afholdt, og det bliver spændende at følge de 
store nationer og fodboldstjerner når de kæmper om 
verdensmesterskabet i Qatar. Nu bliver det også mu-
ligt for ungdomshold at blive en del af VM-stemningen 
ved denne turnering i Flensborg.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger: -

 
MINI-EM/WM HOLLAND

Pinsen
3-5. juni

Vi byder velkommen til Mini-EM/WM Holland der er 
en fodboldturnering der er delt i to. I 2022 spiller kvin-
derne om Europamesterskabet i England mens her-
rerne spiller om verdensmesterskabet i Qatar. Dette 
fejres med denne turnering for piger og drenge.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger : U11-U17

SLAGHAREN TROPHY
Pinsen
3-6. juni

Slagharen Trophy er en ny turnering i pinsen i Holland. 
Arrangøren er en af vores bedste samarbejdspartnere 
og det sikrer en høj grad af kvalitet. I forbindelse med 
turneringen der spilles på gode baner, er det muligt at 
besøge forlystelsesparken Slagharen. Vi glæder os til 
at byde jer velkomne til Slagharen Trophy!

Rækker: 
Drenge: U10-U17
Piger: -

GVO PFINGST CUP
Pinsen
3-6. juni

GVO Pfingst Cup spilles i 2022 for 14. gang og spil-
les i Oldenburg nær Bremen. Turneringen spilles på 
GVO Oldenburg’s flotte sportsanlæg. Alle hold spiller 
minimum 6 kampe i løbet af de to turneringsdage. Der 
deltager hold fra hele Europa, og der er garanteret 
masser af udenlandsk modstand.

Rækker:
Drenge: U10-U15
Piger : -
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SOMMERFERIEN
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Barcelona Girls Cup er en international ungdoms-
turnering for piger. Turneringen spilles i Salou og 
Cambrils, der ligger godt 100 km syd for Barcelo-
na og spilles i juni 2022. Barcelona Girls Cup er 
en pigeturnering der kombinerer fodbold, oplevel-
ser og et dejligt klima i en højere enhed. Vi glæ-
der os til at byde danske hold velkommen.  Turne-
ringen spilles på fodboldkomplekset i Salou. På 
fodboldkomplekset i Salou er der 8 store baner 
af høj kvalitet, to i naturgræs, to i hybrid og fire i 
kunstgræsbaner i top kvalitet.

Rækker: 
Drenge: -
Piger: U12-U18

I juni 2022 gæster Girls Mini-EM igen Bremen! 
Siden 2014 har dette event fundet sted, og med 
stor succes. Over 400 hold og 6.500 deltagere fra 
mange forskellige lande har deltaget med stor til-
fredshed. Ved Mini-EM Bremen er det muligt at 
opleve den forrygende EM-stemning. De delta-
gende hold repræsenterer et landshold og kon-
kurrerer om trofæet ved Mini-EM.

Rækker: 
Drenge: -
Piger: U10-U17

BARCELONA 
GIRLS CUP

Sommer
10-13. juni

GIRLS MINI-EM 
BREMEN

Sommer
17-19. juni
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Vi byder nu velkommen til 
Mini-WM Rostock der er en 
fodboldturnering i Rostock. I 
slutningen af 2022 bliver ver-
densmesterskabet i fodbold af-
holdt, og det bliver spændende 
at følge de store nationer og 
fodboldstjerner når de kæmper 
om verdensmesterskabet i Qa-
tar. Nu bliver det også muligt for 
ungdomshold at blive en del af 
VM-stemningen når der afhol-
des Mini-VM i Tyskland.

Rækker: 
Drenge: U8-U15
Piger: -

Vi byder nu velkommen til Mi-
ni-WM Gråsten der er en fod-
boldturnering i Danmark i Grå-
sten. I slutningen af 2022 bliver 
verdensmesterskabet i fodbold 
afholdt, og det bliver spænden-
de at følge de store nationer og 
fodboldstjerner når de kæmper 
om verdensmesterskabet i Qa-
tar. Nu bliver det også muligt for 
ungdomshold at blive en del af 
VM-stemningen når der afhol-
des Mini-VM i Gråsten.

Rækker: 
Drenge: U8-U15
Piger: -

 
Copa Cataluña er en ungdoms-
turnering hvor sol, strand og 
fodbold kombineres. Der spilles 
på kunststofbaner på forskel-
lige stadions bl.a. i Pineda de 
Mar, Santa Susanna, Mataró og 
Lloret de Mar. Der har tidligere 
deltaget hold fra Europa, Syd-
amerika, Afrika, Nordamerika 
og Asien.

Rækker: 
Drenge: U9-U19
Piger: U17-U18

MINI-WM ROSTOCK
Sommer

24-26. juni

MINI-WM GRÅSTEN
Sommer

24-26. juni

COPA CATALUÑA
Sommer

26. juni - 2. juli
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BARCELONA SUMMER CUP
Sommer

                    4-8. juli

”Vi havde en helt igennem fantastisk tur 
til Barcelona Summer Cup. Der var gode 
pools, en lækker strand og der var bare 

styr på program og setup til fodboldturne-
ringen”. 

Steen - Stensballe IK

Barcelona Summer Cup er en international 
ungdomsturnering for både drenge og piger. 
Turneringen spilles i Salou og Cambrils, der 
ligger godt 100 km syd for Barcelona og spil-
les i starten af juli 2022. Barcelona Summer 
Cup er en rigtig god sommerturnering der 
kombinerer fodbold, oplevelser og et dejligt 
klima i en højere enhed. I 2019 deltog hold 
fra 16 forskellige lande. Der er altså rig mu-
lighed for udenlandsk modstand. I 2020 og 
2021 blev fodboldturneringen desværre aflyst, 
men vi glæder os til at komme tilbage i 2022. 
I forbindelse med Barcelona Summer Cup er 
der også mulighed for at besøge Barcelona, 
Camp Nou, forlystelsesparken Port Aventu-
ra, de fantastiske strande og meget andet. Vi 
glæder os til at byde danske hold velkommen. 

Rækker: 
Drenge: U11-U16
Piger: U13-U16
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SPAIN TROPHY
Sommer
3-9. juli

Spain Trophy er en ungdomsturnering ved Barcelo-
na-Maresme i Spanien, hvor strand, sol og fodbold 
kombineres. Ved deltagelse i Spain Trophy er der rig 
mulighed for at opleve den spanske kultur samtidig 
med at få spillet en masse god fodbold. Der er mange 
muligheder for udflugter til Barcelonas seværdighe-
der.

Rækker: 
Drenge: U11-U19
Piger : -

TALLIN CUP
Sommer
7-10. juli

Tallin Cup er en fodboldfest for børn fra alle egne 
af verden. Der har tidligere deltaget hold fra Me-
xico,  Rusland, Polen, Finland, Frankrig, Indien, 
m.fl. Turneringen vil blive afholdt på A Le Coq fod-
boldkomplekset hvor der også vil blive spillet 
den Estiske Super Cup finale under turneringen. 

Rækker: 
Drenge: U9-U15
Piger : U11-U15

HELSINKI CUP
Sommer
10-16. juli

Helsinki Cup afholdes i 2022 for 46. gang i Finlands 
hovedstad, Helsinki. Turneringen er for både drenge 
og piger og for både bredden og eliten. Der deltager  
hold fra hele jordkloden og det forventes at 15 forskel-
lige lande deltager. Helsinki Cup er en turnering der 
hylder sammenholdet og glæden ved at deltage i en 
stor turnering sammen med hold fra hele verden.

Rækker: 
Drenge: U7-U17
Piger: U7-U18

LAOLA CUP HAMBURG
Sommer

1-5. august
Turneringen spilles på Hamburg SV’s fantastiske 
sportsanlæg i Norderstedt. Sportskomplekset ligger 
tæt på Hamborg lufthavn og er nemt at komme til. 
Komplekset råder over 11 sammenhængende baner i 
høj kvalitet med tilhørende nye omklædningsrum.

Rækker: 
Drenge: U10-U19
Piger: U12-U19+
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EFTERÅRSFERIEN
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LIMONE CUP
Efterårsferien
16-20. oktober

”U15 pigerne & jeg vil sige tusind tak for 
et fantastisk godt stævne & en mega fed 
oplevelse! Der har ikke været noget at 
sætte fingeren på - jeres service, imøde-
kommenhed & venlighed har bare været 
i top & man mødte jer altid med et stort 
smil & en hjælpsomhed. Limone Cup er 
noget, som jeg i den grad vil anbefale 

hele klubben at tage til”

Nicolas Laigaard
Stoholm IF

”Limone Cup er en god turnering med 
jævnbyrdige kampe. Turneringspro-
grammet med tre kampe mandag, to 
tirsdag og finale onsdag kunne ikke 

være bedre. Jeg har tidligere være på 
tur med hold, hvor vi har boet på hotel, 
men det var langt bedre på The Garda 

Village”

Tero Käckman 
HJK East (Finland)

I 2022 glæder vi os til at fortsætte Limone Cup successen efter at have 
holdt pause i 2020 og 2021 pga. Covid-19. Limone Cup er en social 
afslutningstur, der hvert år afholdes i uge 42 i det smukke Italien ved 
Gardasøen. Her går fodbold, oplevelser og fællesskab op i en højere 
enhed. Sådan har det været siden 1995. Mere end 50.000 unge menne-
sker, ledere, trænere og familier har her skabt minder for livet sammen, 
og det gør vi igen i 2022.

Vi har skruet op for nye spændende tiltag og sociale aktiviteter for at 
Limone Cup 2022 bliver en helt særlig begivenhed. Udover en fed fod-
boldturnering med masser af kampe tilbyder vi et væld af mulige oplevel-
ser: Italiens største forlystelsespark Gardaland, international topfodbold, 
rundvisning på San Siro, italienske venskabskampe og meget mere. Li-
mone Cup er oplagt som en afslutningstur på efteråret hvor både fod-
boldturneringen, international fodbold, Gardaland, kulturelle oplevelser 
og sammenhold går op i en højere enhed.

     Rækker: 
     Drenge: U12-U19

    Piger : U12-U18
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Autumn Holland Cup 
afholdes i 2022 for tredje 
gang. Arrangøren er en af 
vores samarbejdspartnere 
igennem mange år, og også 
en af arrangørerne af vores 
store påsketurnering, Easter 
Open. Turneringen spilles på 
stadions i Brabrandtregionen. 
Der er mulighed for stadi-
onrundvisning, svømmehal, 
træning m.m. dagen inden 
turneringsstart. Der indkvar-
teres i Tyskland eller Holland, 
tæt på grænsen. Der delta-
ger næsten kun udenlandske 
hold ved denne turnering, 
og alle hold er sikret mellem 
5-7 kampe afhængigt af hvor 
langt I når i turneringen.

Rækker: 
Drenge: U8-U17
Piger : U14-U15

Trofeo Malgratense afholdes 
i 2022 for 36. gang og er en 
ungdomsturnering ved Co-
sta de Barcelona-Maresme i 
Spanien, hvor strand, sol og 
fodbold kombineres. Ved del-
tagelse i Trofeo Malgratense 
er der rigelig mulighed for at 
opleve den spanske kultur 
samtidig med at få spillet en 
masse god fodbold.

Rækker: 
Drenge: U11-U21
Piger : U14-U18

 
Girls-Football-Festival-2022 
er en fodboldturnering i Kro-
atien for piger ved Medulin i 
Istria provinsen. Medulin er 
beliggende ved kysten og er 
kendt for sit behagelige klima 
og unikke miks af historie og 
aktiviteter for unge menne-
sker. 

Rækker: 
Drenge: -
Piger : U12-U18

AUTUMN HOLLAND 
CUP

Efterårsferien
20-24. oktober

TROFEO 
MALGRATENSE

Efterårsferien
15-20. oktober

GIRLS-FOOT-
BAL-FESTIVAL

Efterårsferien
15-19. oktober
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