
Giraf Cup på Savannen
I samarbejde med Knuthenborg Safaripark 

afholder FC Nakskov for 7. år i træk 

Giraf Cup 
lørdag den 26. maj 2018

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé, 4930 Maribo

Sidste år var vi over 2.000 spillere, vi håber på, 
at vi kan blive endnu flere i år.

Hold der kan deltage
U5, U6, U7, U8, U9, U10 drenge og piger

Pris pr. 3-mandshold max 5 spillere kr. 375,00
Pris pr. 5-mandshold max 8 spillere kr. 550,00

Indbetales på 0693 0000383988

Der er gratis adgang for spillere samt en voksen pr. spiller.
Øvrige tilskuere skal betale normal indgangspris i Knuthenborg.

Tilmelding
Senest den 11. maj 2018 på 

http://staevner.dk/staevne/13622/giraf-cup-2018.aspx 

Der er begrænset antal pladser i hver række, så tilmeldingen kan 
slutte tidligere, hvis rækkerne bliver fyldt op.

Spørgsmål sendes til girafcup@fcnakskov.dk.

Se mere på www.facebook.com/girafcup 
eller www.fcnakskov.dk  
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Giraf Cup på Savannen
I samarbejde med Knuthenborg Safaripark 

afholder FC Nakskov for 7. år i træk 

Giraf Cup 
lørdag den 26. maj 2018

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé, 4930 Maribo

Sidste år var vi over 2.000 spillere, vi håber på, 
at vi kan blive endnu flere i år.

Hold der kan deltage
U5, U6, U7, U8, U9, U10 drenge og piger

Pris pr. 3-mandshold max 5 spillere kr. 375,00
Pris pr. 5-mandshold max 8 spillere kr. 550,00

Indbetales på 0693 0000383988

Der er gratis adgang for spillere samt en voksen pr. spiller.
Øvrige tilskuere skal betale normal indgangspris i Knuthenborg.

Tilmelding
Senest den 11. maj 2018 på 

http://staevner.dk/staevne/13622/giraf-cup-2018.aspx 

Der er begrænset antal pladser i hver række, så tilmeldingen kan 
slutte tidligere, hvis rækkerne bliver fyldt op.

Spørgsmål sendes til girafcup@fcnakskov.dk.

Se mere på www.facebook.com/girafcup 
eller www.fcnakskov.dk  

G
IR

A
F

 C
U

P
 

Kom og spil 
med giraffen og 

andre dyr....

Giraf Cup på Savannen
I samarbejde med Knuthenborg Safaripark 

afholder FC Nakskov for 7. år i træk 

Giraf Cup 
lørdag den 26. maj 2018

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé, 4930 Maribo

Sidste år var vi over 2.000 spillere, vi håber på, 
at vi kan blive endnu flere i år.

Hold der kan deltage
U5, U6, U7, U8, U9, U10 drenge og piger

Pris pr. 3-mandshold max 5 spillere kr. 375,00
Pris pr. 5-mandshold max 8 spillere kr. 550,00

Indbetales på 0693 0000383988

Der er gratis adgang for spillere samt en voksen pr. spiller.
Øvrige tilskuere skal betale normal indgangspris i Knuthenborg.

Tilmelding
Senest den 11. maj 2018 på 

http://staevner.dk/staevne/13622/giraf-cup-2018.aspx 

Der er begrænset antal pladser i hver række, så tilmeldingen kan 
slutte tidligere, hvis rækkerne bliver fyldt op.

Spørgsmål sendes til girafcup@fcnakskov.dk.

Se mere på www.facebook.com/girafcup 
eller www.fcnakskov.dk  
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Se mere på www.facebook.com/girafcup 
eller www.fcnakskov.dk
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Giraf Cup på Savannen
I samarbejde med Knuthenborg Safaripark 

og FC Nakskov afholder vi

Giraf Cup 
lørdag den 25. september 2021

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé, 4930 Maribo

Hold der kan deltage
u5, u6, u7, u8, u9 og u10 piger og drenge

Pris pr. 3-mandshold max 5 spillere kr. 450,- 
Pris pr. 5-mandshold max 8 spillere kr. 650,- 

Indbetales på 0693 0000383988

Der er GraTiS adgang for spillere samt en voksen pr. spiller. 
Øvrige tilskuere skal betale normal indgangspris i Knuthenborg. 

Tilmelding
sidste frist 8. september 2021

Link til tilmelding: 
https://staevner.dk/T16902/giraf-cup-2021

Der er begrænset antal pladser i hver række, så tilmeldingen kan
slutte tidligere, hvis rækkerne bliver fyldt op.

Holdet er først endeligt tilmeldt, når deltagergebyret er betalt.

Spørgsmål sendes til girafcup@fcnakskov.dk 


