
VERONA CUP 2018

FINAL COUNTDOWN
Kære deltagere ved Verona Cup !

Nedtællingen er i gang, der er nu kun godt en måned til at ”fodboldfesten ved Gardasøen” fløjtes i 
gang.
Det er strømmet ind med tilmeldinger til Verona Cup i år – vi bliver ca. 2200 deltagere samlet på Cam-
ping Bella Italia .Så det bliver en fest !!!

Vi glæder os rigtig meget og håber det samme er tilfældet for Jer  ?

Vi sender en stab afsted fra Danmark på ca. 40 pers. (inkl. dommere) til at servicere Jer under turnerin-
gen og der til kommer vore mange lokale kontakter,  der også vil gøre alt for at I får en god oplevelse i 
Italien. 

Vi har brugt mange ressourcer i år på at gøre Verona Cup til en rigtig fodboldfest. Se bare disse nyheder 
ifm 2018 udgaven af turneringen : 

eSPORT TURNERING 

HUSK TILMELDING VIA LINKET

Som noget helt nyt har alle deltagende hold til Verona Cup, i samarbejde  
med Horsens Esport, mulighed for at konkurrere i FIFA 19, om at blive  
dette års mestre i 2 mod 2. 
 
Alle hold til Verona Cup’s fodboldturnering har mulighed for at kæmpe om titlen som turneringens  
første Verona eSport Cup-vindere, og dermed tage pokalen med hjem til sin klub.

Det er muligt at tilmelde ét hold af to personer pr. tilmeldte fodboldhold. Dvs. hvis klubben både har et 
U15 og et U19 hold med til turneringen, så må der tilmeldes to hold.  

Vi stiller 5-6 PS4, FIFA 19 og skærme til rådighed, samt 20 controllere. Du må hellere end gerne tage 
din egen controller med, hvis du føler dig bedre tilpas med den.

REGLER
Kampene spilles 2 mod 2. Det er ikke muligt at spille 1 mod 2,  
hvis der skulle være afbud fra en af spillerne.
Kampene op til semi-finalerne vil vare 4 minutter pr. halvleg. 
Hvis kampen ender uafgjort går man direkte til straffespark. 
Info på semi-finaler og finalen bliver oplyst under turneringen.
Det er muligt at spille med alle hold til turneringen bortset fra  
All Star-holdene. (E-sports turneringen afvikles sen eftermiddag/
aften og karambolerer således ikke med Verona Cup  
fodboldturneringens afvikling.) 

Tilmeldingsfristen for eSport Turnering er d. 30.09.2018  

I skal tilmelde jeres hold igennem jeres træner via dette link : 

https://www.toornament.com/tournaments/1709101461972770816/information
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R 1. pladsen  
2x FIFA 19 Championship Edition,  

2x FUT-Points (2200)

2. pladsen 
 2x FUT-Points (2200)

3. pladsen 
2x Specialdesignet  
Verona Cup bluse

Er der spørgsmål i forbindelse med tilmelding kan I rette henvendelse til Jaime på jm@achorsens.dk



Vi er i fuld gang med at lægge sidste hånd på en helt nydesignet  
Verona Cup APP – hvor I kan følge resultaterne i jeres egen og andres 
puljer direkte på mobilen. 

LIVE SCORE APP 

SKYDEBORG, FARTMÅLER, BEACHVOLLEY & 
BORDFODBOLD PÅ BELLA ITALIA

Hummel shop´en bliver placeret tæt på stævneinformationen. Her bliver der mulighed for at 
gøre rigtig gode indkøb – bl.a. af den specielt designede Hummel VERONA CUP Tee, strømper, 
shorts m.m. til MEGET FORDELAGTIGE PRISER !

Udover ovenstående er der naturligvis også ”Gardasøen´s” flotteste fyrværkeri i forbindelse 
med holdpræsentationen, diskotek på afslutningsaftenen, kåringerne af man/woman of the 
match og vigtigst af alt – selve fodboldturneringen. Der er rigtig meget at se frem til.  

Vi vender retur med yderligere informationer til jer ca. 14 dage før afrejse. 

Vi glæder os til snart at se Jer alle sammen i Italien  

Mange fodboldhilsner fra 

VERONA CUP

App´en giver mulighed for at I kan holde jer opdateret med stillinger og resultater hele tiden. 
Derudover vil App´en også kunne sende jer nogle push-beskeder – der vil være oversigtskort 
samt info side. Vi glæder os meget til at kunne præsentere App´en for jer. 
Den kan downloades gratis fra ca. den 08.10.2018

Da alle deltagere i år bor samlet på Bella Italia gør vi meget for at  
lave nogle ekstra aktiviteter på pladsen. 

I området ved tennisbanen samt den nye kunstgræsbane på Bella Italia opstiller vi bla. vores hel 
nye Verona Cup ”skydeborg”, hvor den næstmest scorende superliga-spiller gennem tiderne,  
Søren Frederiksen, vil lave diverse. konkurrencer. Der er ligeledes mulighed for at spille beach-
volley på pladsen. Derudover kan man naturligvis også blot hygge sig og slappe af ved ”poolen” 
mellem kampene. 

UPDATE
LOKAL TV- REPORTER 

Vi sender en TV reporter, Lasse Wamsler,  med  fra ”LocalUpdate” til Italien 
for at lave video-stemningsrapporter fra turneringen.

Tag venligst rigtig godt imod Lasse dernede  
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