
VERONA CUP 2019

FINAL COUNTDOWN

Kære deltagere ved Verona Cup!

Nedtællingen er i fuld gang, der er nu kun godt et par uger til at ”fodboldfesten ved Gardasøen” fløjtes 

i gang. I år har vi endnu engang slået vores egen rekord hvad angår tilmeldinger. Vi bliver lige omkring 

2400 deltagere til Verona Cup 2019. Så vi glæder os til festen – håber det samme er tilfældet for Jer?

Vi sender en stor stab afsted fra Danmark på ca. 50 pers (inkl. Dommere) og sammen med vore itali-

enske venner bliver vi et hold på små 70 personer til at servicere Jer under turneringen. Alle deltager 

med det formål at give Jer den bedst tænkelige oplevelse i forbindelse med turneringen.

På fodboldbanerne sørger I jo selv for underholdningen, men når der skal hygges og slappes af på 

Camping Bella Italia, har vi igen i år brugt mange ressourcer på at gøre Verona Cup til en rigtig fod-

boldfest. Her et udpluk af de mange ting der kommer til at ske ved Verona Cup 2019:

For andet år i streg blænder vi op for vores Verona eSport Cup. Det blev en kæm-

pe succes sidste år – med mange deltagere og endnu flere tilskuere, som skabte 

en super god stemning, når der blev konkurreret i FIFA om at blive årets vindere i 

2 mod 2.

Alle hold til Verona Cup's fodboldturnering har mulighed for at kæmpe om titlen 

som turneringens Verona eSport Cup-vindere og dermed tage pokalen med hjem 

til klubben.

Det er muligt at tilmelde ét hold bestående af 2 personer pr. tilmeldte fodboldhold. 

D.v.s. hvis klubben både har et U.15 og et U.19 hold med i turneringen, så må der til-

meldes to hold.

Vi stiller 5-6 PS4, FIFA 20 og skærme til rådighed, samt 20 controllere. Men du må 

gerne tage din egen controller med, hvis du føler dig bedre tilpas med den.

Tilmeldingsfristen til eSport Turneringen er den 7. oktober 2019

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

https://www.toornament.com/en_US/tournaments/1934871821782360064/information

Vi er klar...
Hvad med jer?

eSPORT TURNERING

eSport

1. Præmie
• 2 stk. Arozzi-Milano Gaming Chairs
  - værdi 2.598,- kr.
• 2 stk. FIFA20 Champions Edition

2. Præmie
• 2 stk. FIFA20 Champions Edition

3. Præmie
• 2 stk. special Verona Cup Tee

PRÆMIER 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.

 Sørg gerne for at være der i god tid, så I har mest mulig tid 

til at lave taktik og sætte hold.

 Hvis kampen ender uafgjort går man direkte til straffespark.

 Det er muligt at spille med alle hold til turneringen bortset fra All Star-

holdene.

 Hvis man skal spille med kvindehold, skal der være enighed fra begge hold.

Er der spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, kan I rette henvendelse til Jamie på jm@achorsens.dk



VERONA CUP APP'en

App´en giver mulighed for at I kan holde Jer opdateret med stillinger og resultater hele tiden. 

Derudover vil app´en også sende jer push beskeder med seneste nyt, der vil være oversigtskort samt 

info side m.m

Bemærk at alle informationer og evt. ændringer m.m. under turneringen KUN sendes via App´en.

DERFOR ER DET VIGTIGT AT I ALLE FÅR DOWNLOADET APP´en INDEN ANKOMSTEN TIL ITALIEN!

Vi forventer at have App´en er opdateret senest d. 9/10.

Vi er i fuld gang med at opdatere VERONA CUP APP´en, hvor I

under turneringen kan følge resultaterne i jeres egen og andres

puljer direkte på mobilen. 

SKYDEBORG, PANNABANE, FARTMÅLER, BEACH-
VOLLEY OG MEGET MERE PÅ BELLA ITALIA!

Da alle deltagere 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, op-
stiller vi bla. vores Verona Cup ”skydeborg” - ligesom der, som en nyhed, i år kan
konkurreres i tekniske færdigheder på  den fede ”panna bane” ... et must at afprøve.

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.

SPORTSHJERNE v/Mass Lisby

Vi er stolte over at kunne præsentere “Sportshjerne” alias Mass Lisby som kon-

ferencier ved vores store åbningsceremoni. Mass vil også være en del af Verona 

Cup 2019 med sit “Sportshjerne Studio” på Bella Italia’s scene.

Mass har sin egen YouTube Kanal ”Sportshjerne” der har over 25.000 abonnenter. Kanalen er et sports-

frikvarter, hvor det handler om alt det bedste fra sportens verden – en blanding af nyheder, lister og 

rejsevideoer.

Glæd Jer til at få en snak med Mass på Bella Italia!

Konferencier 2019

MYSELFIE BOKSE

Nyhed!
Som noget ekstra, vil der i år også være opstillet "Selfie bokse" flere 

steder på Camping Bella Italia. De knivskarpe billeder som boksene tager, giver 

mulighed for at forevige nogle glade minder fra turneringen sammen med dine 

venner ... fang øjeblikket med myselfie!

Nyhed!

Panna bane leveres af:



Som noget helt nyt etablerer vi i år vores eget Verona Cup studie 

på Camping Bella Italia, hvorfra vi hver aften laver vores eget 

”G0´aften Verona Cup” program med nyheder fra dagen der 

gik, interviews, højdepunkter mm.

Værtinde på programmet bliver Jessica Emiliana Precht, som tidligere har 

haft samme rolle hos Kanalsport samt i BET 25 studiet.

Programmet sendes hver aften (søn-, man-, tirs- og onsdag) kl. 21.00 - og vi 

glæder os meget til at kunne præsentere ”Go´aften Verona Cup” for for Jer!

Udesendelserne vises på vores Youtube kanal:

https://www.youtube.com/user/SportConceptInt

Verona Cupaften

TV

Jessica Emiliana Precht

Som en anden nyhed vælger vi at live streame nogle enkelte kampe under Verona 

Cup. Vi har allieret os med produktionsselskabet NowTek, som tager med til Italien 

for at ”skyde” nogle af kampene.

NowTek er et professionelt selskab der bl.a. servicerer DBU, FCK, Volleyliga'en med flere omkring live

streams. De udvalgte kampe kan ses tirsdag og onsdag på: https://www.nowstream.dk

LIVE STREAMING

HUMMEL SHOP
Hummel shop'en bliver placeret tæt på stævneinformationen. Her bliver der

mulighed for at gøre rigtig gode indkøb – bl.a den specielt designede og super

frde Hummel VERONA CUP tee, hoodies mm. Alt sammen selvfølgelig til 

MEGET FORDELAGTIGE PRISER!

Udover ovenstående er der naturligvis også Gardasøen´s flotteste fyrværkeri

i forbindelse med holdpræsentationen, diskotek på afslutningsaftenen, kåringer

af man/woman of the match ...og vigtigst af alt; selve fodboldturneringen!

Så der er rigtig meget at se frem til - og vi glæder

os til snart at se Jer alle sammen i Italien!

Mange fodboldhilsner fra

VERONA CUP TEAMET

SportConcept International A/S

Fugholm 17 | DK-8700 Horsens | Tel. +45 7020 0970

Info@sportconcept-int.com | www.sportconcept-int.com
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eSport

Nyhed!

Nyhed!

Klik på billedet for at
hente 2019 guiden!

https://www.veronacup.com/wp-content/uploads/2019/09/guide-2019-dk.pdf
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