
LIMONE
CUP UGE 42 

2022
GARDASØEN 
ITALIEN



VELKOMMEN TIL
LIMONE CUP 2022
FODBOLD, FÆLLESSKAB & FEDE MINDER

Limone Cup er årets turnering i efterårsferien! Limone Cup er en 
social afslutningstur, der hvert år afholdes i uge 42 i det smukke Ita-
lien ved Gardasøen. Her går fodbold, oplevelser og fællesskab op i 
en højere enhed. For mange hold er Limone Cup årets højdepunkt, 
og vi glæder os til igen i 2022 at give de deltagende spillere, ledere 
og familier oplevelser for livet!

Vi har skruet op for nye spændende tiltag og sociale aktiviteter for 
at Limone Cup 2022 bliver en helt særlig begivenhed. Udover en fed 
fodboldturnering med masser af kampe tilbyder vi et væld af mulige 
oplevelser: Italiens største forlystelsespark Gardaland, international 
topfodbold, rundvisning på San Siro, italienske venskabskampe og 
meget mere. 

Vi glæder os til i samarbejde med jer at skræddersy en uge med 
uforglemmelige oplevelser.

De bedste fodboldhilsner,

Inge Larsen  Jim Larsen
Indehaver   Rejsearrangør

Inge Larsen Jim Larsen



EARLY BIRD TILBUD

Ved booking inden 1. 
april 2022 sikrer I 1 

gratis deltager pr. 25 
betalende deltagere.

AKTIVITETER

Velkomst- og 
informationsmøde for 
trænere/ledere med 

pizza og rødvin.

Selfieboks til sjove bille-
der til de sociale medier!

ANDRE AKTIVITETER

Åbningsceremoni

Konkurrencer

Gardaland

Rundvisning San Siro

Italienske 
venskabskampe

Bowling m.m.

KONKURRENCE

Alle hold der deltager i 
Limone Cup 2022 del-
tager i konkurrencen 

om gratis indkvartering 
for op til 20 personer i 4 

dage under 
Limone Cup 2023.

VÆRDI: 31.900,-!

INTERNATIONAL
FODBOLD

Der kan blive mulighed 
for at se Serie A, Cham-
pions League og Euro-
pa League hos nogle af 
Europas største klubber 
under Limone Cup. 

Til august kender vi klub-
bernes kampprogram-
mer og derefter kender 
vi til mulighederne.

Prof. TV-
hold, der laver re-

portager, indslag m.m. 
I 22’ vil udvalgte finaler 
blive LIVE-streamet så-
ledes at familie, venner 

m.m. kan følge med  
fra Danmark!



REJSEPROGRAM
Lørdag / 15.10.22
Omkring middag Ved bustransport igennem os er der afrejse fra jeres klubhus fra kl. 11 og fremefter. 
   Afrejsetidspunkt afhænger af tilvalg, såsom evt. grænsestop og Gardaland om søndagen.

Søndag / 16.10.22
Morgen/formiddag Ankomst ved Gardasøen/Gardaland. 

I løbet af dagen  Mulighed for at besøge Gardaland, eller evt. se fodbold på stadion i Serie A 
   (Afhænger af kampprogrammet i Serie A).

Aften   Aftensmad.
20.30    Træner/leder informationsmøde.

21.30    Velkomstceremoni på The Garda Village, med velkomst, konkurrencer, konfetti, musik og   
   meget mere.

Mandag / 17.10.22
Morgen/formiddag/ Morgenmad.
Eftermiddag  Limone Cup går i gang.

Aften   Aftensmad.
19.30-21.00  Konkurrencer på The Garda Village. Vi skal finde Limone Cups hårdeste spark, hurtigste   
   dribler og bedste tekniker. Der er flotte præmier på højkant hver aften!
   Mulighed for at se topfodbold på stadion (Afhænger af kampprogrammet).

Tirsdag / 18.10.22
Morgen/formiddag/ Morgenmad.
Eftermiddag  Limone Cup fortsætter.

Aften   Aftensmad.
19.30-21.00   Konkurrencer på The Garda Village. Vi skal finde Limone Cups hårdeste spark, hurtigste   
   dribler og bedste tekniker. Der er flotte præmier på højkant hver aften!
   Mulighed for at se topfodbold på stadion (Afhænger af kampprogrammet).

Onsdag / 19.10.22
Morgen/formiddag/ Morgenmad.
Eftermiddag  Limone Cup A- og B- finaler for alle hold.

Aften   Aftensmad.
19.30-21.00  Konkurrencer på The Garda Village. Vi skal finde Limone Cups hårdeste spark, hurtigste    
   dribler og bedste tekniker. Der er flotte præmier på højkant hver aften!
   Mulighed for at se topfodbold på stadion (Afhænger af kampprogrammet).

21.00-00.00   Limone Cup Disko

Torsdag / 20.10.22
Morgen/middag  Morgenmad. For de hold der har valgt en 7-dagestur er der hjemrejse efter kl. 12.00.

Resten af dagen For de hold der har valgt en 8-dagestur er dagen til fri disposition. Se vedhæftede PDF for  
   forslag til aktiviteter.
   Aftensmad.

Fredag / 21.10.22
Morgen/middag  For de hold der har valgt en 7-dagestur er der ankomst til jeres klubhus i løbet af morgenen.
   Morgenmad. For de hold der har valgt en 8-dagestur er der hjemrejse efter kl. 12.00.

Lørdag / 22.10.22
Morgen/middag  For de hold der har valgt en 8-dagestur er der ankomst til jeres klubhus i løbet af morgenen.

(Programmet er et udkast og datoer og tider kan rettes til og vi forbeholder os retten til ændringer i programmet.)



INDKVARTERING
THE GARDA VILLAGE - Feriecenter lige ved Gardasøens bred.  
Her er der også åbningsceremoni, konkurrencer i løbet af ugen, diskotek, m.m.

Det er også muligt at blive indkvarteret på HOTEL MARCO POLO/PARCO DEL GARDA i 
byen Garda. Kontakt os for nærmere information omkring dette.



SPILLESTEDER
Der bliver spillet på få nøje udvalgte spillesteder indenfor kort køreafstand.  
Se eksempler her:



TURNERINGSOPBYGNING
ALDERSKLASSER, M.M.

ALDERSKLASSER
DRENGE 11-MANDS

U19/U18 - FØDT EFTER 01.01.2004
U17/U16 - FØDT EFTER 01.01.2006

U15 - FØDT EFTER 01.01.2008
U14 - FØDT EFTER 01.01.2009
U13 - FØDT EFTER 01.01.2010

DRENGE 8-MANDS
U17/U16 - FØDT EFTER 01.01.2006

U15 - FØDT EFTER 01.01.2008
U14 - FØDT EFTER 01.01.2009
U13 - FØDT EFTER 01.01.2010
U12 - FØDT EFTER 01.01.2011

PIGER 11-MANDS
U18/U17 - FØDT EFTER 01.01.2005

U16 - FØDT EFTER 01.01.2007
U15 - FØDT EFTER 01.01.2008
U14 - FØDT EFTER 01.01.2009

PIGER 8-MANDS 
U16 - FØDT EFTER 01.01.2007
U15 - FØDT EFTER 01.01.2008
U14 - FØDT EFTER 01.01.2009
U13 - FØDT EFTER 01.01.2010
U12 - FØDT EFTER 01.01.2011

I visse tilfælde kan enkelte årgange blive lagt sammen.

SPILLETID
Der spilles 2 x 25 min. i alle kampe.

 
TURNERINGSOPBYGNING

Der spilles puljekampe mandag og tirs-
dag. Onsdag er der A- og B-finaler for 
alle. Alle hold spiller 4-7 kampe.

DISPENSATIONS SPILLERE
I 11-mands må der benyttes tre dispen-
sationsspillere pr. kamp og i 8-mands må 
der benyttes to dispensationsspillere pr. 
kamp. Et hold kan have dispensation til 
flere, men må kun bruge det lovlige antal 
i hver kamp.

POKALER OG MEDALJER
Alle spillere og trænere modtager en tur-
neringsmedalje. Alle finalister modtager 
pokaler, og vinderne modtager vinderme-
daljer. Der er præmier til kampens spiller 
på begge finalehold.



PRISER, BETALING, M.M. 
          

EGEN TRANSPORT
4 overnatninger - 1.595 kr. pr. person
5 overnatninger - 1.895 kr. pr. person

INKLUSIV TRANSPORT
7 dage/4 overnatninger - 2.875 kr. pr. person
8 dage/5 overnatninger - 3.375 kr. pr. person
Der opkræves et bro/færgetillæg for sjælland-

ske klubber på 80 kr. pr. person.

HOLDGEBYR
Der opkræves et holdgebyr på 1.300 kr. pr. 
hold for deltagelse i Limone Cup.

ADM. BIDRAG
Der opkræves et administrationsgebyr på 75 
kr. pr. deltager til dækning af administrations-
bidrag til Rejsegarantifonden og FIFA Licens.

DETTE ER INKLUDERET 

• Indkvartering på The Garda Village direkte       
ved Gardasøen med swimmingpool.

• Halvpension med morgenmad og aftens-
mad med buffet, jf. rejseprogram.

• Åbningsceremoni, konkurrencer, diskotek 
på The Garda Village.

• Professionelt tv-hold der laver interviews,  
reportager, billeder, m.m.

• Medaljer til alle og pokaler til finalehold.
• Køber I transporten ved os, er der kørsel i 

danske busser med danske chauffører.

VIGTIGE DATOER
• Ved tilmelding: Betales holdgebyr.
• 14 dage efter tilmelding: 1. rate á 500 kr. pr.   

person betales.
• Sidste tilmeldingsfrist: 31. august 2022.
• Sidste betalingsfrist: 6. september 2022.  

Her betales resterende deltagerbetaling + 
evt. tilvalg.

TILVALG
• Gardaland: 200 kr. pr. person.
• Rundvisning San Siro: 175 kr. pr. person.
• Italiensk venskabskamp: 1.500 kr. pr. kamp.
• Mulighed for tilkøb af frokostpakker. Kontakt 

os for nærmere information.
• Information omkring fodboldbilletter sendes      

ud når kampprogrammerne er fastlagt.

VIGTIGT!
1) Prisen er den samme selvom man ikke 
fylder mobile homes, bungalows eller værel-
ser fuldt ud. Dvs. at der ikke kommer ekstra 
tillæg for trænere/ledere der bor 2-3 sammen 
eller for spillerne hvis enheder ikke er fyldt ud 
i forhold til sengepladser.

2) Den bus I kører med til Italien bliver kun 
brugt af holdene i bussen, og bliver altså ikke 
brugt til shuttle bus for andre hold.



”Limone Cup er en god turne-
ring med jævnbyrdige kampe. 

Turneringsprogrammet 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 at bo på The Garda 

Village”

Tero Käckman - 
HJK East (Finland)

”Jeg vil gerne rose jeres 
velvilje til at hjælpe, når der 

opstår situationer som skader, 
transportbehov og lignende. I 
er meget hurtige til at finde en 
løsning. Jeres tilstedeværelse, 
synlighed og tilgængelighed er 

verdensklasse!”

Jesper Clausen - 
Lyngby Boldklub

”Det har været sjovt at deltage 
i Limone Cup og det har være 
meget lærerigt at spille mod 
andre kulturer. Vi håber på 

at deltage i Limone Cup igen 
næste år”

André Pavlo - 
US Rovizza Calcio

”Bussen var rigtig god og 
chaufførerne var flinke. Vi var 
ude og spille italienske ven-
skabskampe på gode græs-
baner, og det var to dejlige 

kampe. Fedt at det var danske 
dommere der dømte i turnerin-

gen”

Morten Brogaard - 
Hvalsø IF

” U15 pigerne & jeg selv vil 
sige tusind mange tak for et 
fantastisk godt arrangeret 

stævne & en mega fed oplevel-
se! Der har ikke været noget 

som helst at sætte fingeren på 
- jeres service, imødekommen-
hed & venlighed har bare væ-
ret i top & man mødte jer altid 
med et stort smil & en hjælp-

somhed. Limone Cup er noget, 
som jeg i den grad vil anbefale 

hele klubben at tage til”

Nicolas Laigaard - 
Stoholm IF

”Pigerne havde en stor ople-
velse i Italien ved Limone Cup. 
Turneringen var jævnbyrdig og 
kampene blev spillet på flotte 
anlæg. Vi sætter stor pris på, 
at I altid er til at få fat i og klar 

til at hjælpe”

Tuuli Linnakko - 
PPJ Helsinki (Finland)

REFERENCERREFERENCER



FAQ
Hvilke busselskaber og buschauffører køres der med?
Booker I transport, igennem os køres der udelukkende med danske busser og danske chauffører. 
Der køres med busselskaber og chauffører vi har samarbejdet med i mange år. Vi samarbejder 
med busselskaberne og chaufførerne mange gange om året til alle vores turneringer, og derfor har 
vi gode relationer og høj tillid til hinanden.

Har vi bussen til rådighed under turneringen, og bliver den brugt som shuttle bus for andre 
hold?
Booker I transport igennem os har I bussen til rådighed under turneringen, og den bliver ikke brugt 
som shuttle bus for andre hold. I kan f.eks. bruge bussen til udflugter, venskabskampe, shopping, 
bowlingarrangement eller andet. Det eneste krav er, at transporten til kampene i turneringen kom-
mer i første række. Kører I sammen med andre hold i bussen til Italien, skal I snakke sammen om 
jeres ønsker til transport under turneringen.

Er det muligt at komme i Gardaland?
Det er muligt at komme i Gardaland på ankomstdagen, søndag d. 16/10. Gardaland er Italiens 
største forlystelsespark og ligger cirka 15 km. fra The Garda Village.

Hvordan indkvarteres mit hold?
Som udgangspunkt indkvarteres alle hold på The Garda Village der er et 4-stjernet feriecenter lige 
ved Gardasøen. Jeres hold bliver indkvarteret således, at I bor sammen i en klynge. Spillere ind-
kvarteres 3-6 spillere pr. enhed og ledere/forældre indkvarteres 2-4 pr. enhed, afhængigt af ønsker 
og tilgængelighed. Det er muligt at blive indkvarteret i både mobile homes og bungalows. 

Er det muligt at spille italienske venskabskampe?
Der er mulighed for at spille venskabskamp mod en italiensk modstander om aftenen under Limo-
ne Cup. I spiller kampen på de lokale klubbers anlæg, og det er altid en stor oplevelse for både 
spillere og trænere.

Kan jeg deltage med flere hold eller kan andre hold fra min klub deltage?
Så længe der er ledige pladser er alle hold fra jeres klub velkomne. I må meget gerne videregive 
informationerne omkring turneringen til jeres medtrænere i klubben, således at I kan lave en sam-
let tur for jeres klub. 

Hvordan er deltagerne forsikret?
I skal selv sørge for at have den rigtige forsikring, hvis uheldet er ude og I ikke kan køre med bus-
sen hjem, og skal med fly eller anden transport. Det blå sygesikringsbevis gælder ikke hjemtrans-
port, men kun læge eller sygehusbehandling på samme vilkår som italienske borgere. De klubber, 
der er medlem af DIF og/eller DGI er dækket af deres fællesforsikring – MEN vær opmærksom på, 
at der er bestemmelser om, hvem fra klubben der er dækket. Bl.a. er forældre og søskende, der 
ikke betaler kontingent i klubben ikke dækket.

Er der et maksimum antal deltagere pr. hold?
I må deltage med lige så mange spillere pr. hold som I ønsker. Limone Cup er også en social tur, 
og derfor er der ingen, der skal blive hjemme. Der må anvendes 15 spillere pr. kamp i 11-mands 
og 11 spillere pr. kamp i 8-mands. 

Kan forældre og andet familie også deltage?
Alle der ønsker at deltage er velkomne. Prisen er den samme for alle.



ÅBNINGSCEREMONIÅBNINGSCEREMONI GARDALANDGARDALAND

RUNDVISNINGRUNDVISNING
SAN SIROSAN SIRO

CHAMPIONS LEAGUECHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUEEUROPA LEAGUE

SERIE ASERIE A
LANDSKAMPLANDSKAMP

KONKURRENCERKONKURRENCER

ITALIENSKEITALIENSKE
VENSKABSKAMPEVENSKABSKAMPE

SHOPPING I VERONA, SHOPPING I VERONA, 
VENEDIG ELLER OUTLETVENEDIG ELLER OUTLET

BOWLINGBOWLING
VINSMAGNINGVINSMAGNING

MARKEDERMARKEDER
TUR PÅ GARDASØENTUR PÅ GARDASØEN

+ MEGET MERE+ MEGET MERE



Vi glæder os til at arrangere jeres næste fodboldoplevelse!
Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål til oplægget, ønsker at 

tilmelde jer eller har andre forespørgsler.

Mange fodboldhilsner,
Inge Larsen & Jim Larsen

Limone Cup v/ Danish Sports Travel A/S, Kattrupvej 25, 8660 Skanderborg
Telefon: +45 98 26 83 69 | Mobil: +45 40 98 83 69 | dst@sport.dk | www.limone-cup.dk

Danish Sports Travel A/S | www.danish-sports-travel.dk | Medlem af Rejsegarantifonden nr. 585

SOCIAL MEDIA

NB! Oplægget er et udkast og datoer og tider kan rettes til 
og vi forbeholder os retten til ændringer i oplægget.

© LIMONE CUP


