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Et af byens allerstørste sportsarrangementer er uden tvivl Madsby Pige Cup. Igen i år 
arrangerer Fredericia fF Danmarks største og hyggeligste fodboldstævne – Kun for piger.  
I år er det 23. gang, at stævnet løber af stablen 
 
Stævnet finder sted den 1. juni – 3. juni 2018. 
 
Madsby Pige Cup forventer omkring 150 hold til stævnet i 2018. Sidste år bød Madsby 
Pige Cup velkommen til 142 hold.  
 
Kan vi være dygtige og sælge det samme antal i 2018, forventer Madsby Pige Cup, at 
kunne byde ca. 1800 spillere, ca. 200 trænere og holdledere og ikke mindst ca. 3500 
søskende og forældre velkommen til Fredericia til 2-3 dages ophold, som gæst i vores by. 
I år ligger Grundlovsdag i forlængelse af stævnet, så vi vil opfordre campisterne på MPC 
campingpladsen til forlænge opholdet til mandag. 
 
De vil alle rejser hjem med store sportslige og sociale oplevelser i bagagen – altså bliver 
de gode ambassadører for Fredericia og Madsby-området. Madsby Pige Cup har ry for at 
være et utroligt gennemført og organiseret fodboldstævne, og deltagernes evalueringer 
fortæller os, at vi gør noget rigtigt. En række klubber har deltaget gennem alle 22 år, 
heriblandt nogle af Danmarks største klubber inden for pige og damefodbold. Det er vores 
målsætning, at stævnet hele tiden udvikles. Med en målrettet markedsføringsindsats i 
Tyskland og Sverige, satser i en stigning af udenlandske hold. En indsats, som skal være 
med til at fastholde og udbygge stævnet og beholde Madsby Pige Cup’s position, som én 
af byens og pigefodboldens store events.     
 
I forbindelse med stævnet arrangeres familiecamping på Fredericia fF’s anlæg og lige ved 
siden af Madsby Legepark. Endvidere er der aftaler med Fredericia Vandrehjem og 
områdets hoteller. Stævnet er allerede markedsført via direct mailing til mere end 2500 
klubber i Danmark, Norge, Sverige, og Tyskland og via egen web-site madsbypigecup.dk, 

Facebook, Instagram samt andre relevante medier. 
 
 
 

http://www.madsbypigecup.dk/
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Ingen går tomhændet hjem. Alle pigerne, trænere og holdledere modtager en T-shirt med 
stævnets logo påtrykt forsiden. Ryggen har tidligere år haft et tema valgt af Fredericia 
Kommune. 
 
Derfor kontakter vi nu Fredericia Kommune for at tilbyde muligheden for en positiv 
markedsføring af byen i hele landet, Norge, Sverige og Tyskland. 
 
Fredericia Kommune tilbydes mulighed for logo for på ryggen af t-shirts som udleveres til 
alle spillere og medhjælpere ved stævnet. I alt 2300 T-shirts og ad denne vej vil Fredericia 
Kommune have mulighed for at blive markedsført hele sommeren og de kommende år, 
når disse T-shirts anvendes rundt omkring i sommerlandet og idrættens verden. Ligeledes 
har der allerede været link til www.visitfredericia.dk. på vores udsendte invitationer. 
Desuden vil det valgte tema blive promoveret på det store banner i som hænger foran 
klubbens og er Madsby mest fotograferede banner, når samtlige hold hyldes på balkonen 
inden pigerne rejser hjem. Endvidere henviser vi i al korrespondance omkring stævnet og 
på Madsby Pige Cup’s hjemmeside til dette link. Stævnets hjemmeside havde sidste år 
mere end 65.000 hits fra april til juli.  
 
Vi tillader os derfor at søge om et tilskud til markedsføring af stævnet og tryk af T-shirts på 
kr. 50.000.  
 
Prisen for dette logo vil være kostpris for T-shirt og tryk – dog maksimum 50.000 kr. Det 
beløb vil betyde, at stævnet, som afvikles for 23. gang, får mulighed yderligere muligheder 
for at invitere udenlandske hold, og derved gøre Danmarks bedste stævne endnu mere 
attraktivt for de danske deltagere, som er grundlaget for eksistensen af Madsby Pige Cup.  
  
Vi har i forvejen et godt samarbejde med Fredericia Kommune, da stævnet bl.a. bruger 6 
af byens skoler til indkvartering af de mange hold og dermed sikrer indtægt til skolerne på 
ca. kr. 85.000 i forbindelse med stævnet. Vores budget viser at stævnet genererer en 
samlet omsætning i byens forretninger på mere end 1 million kr. i forbindelse med 
stævnet.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visitfredericia.dk/
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Vi opfordrer således til at tage positiv stilling til denne til denne ansøgning, idet det må 
vurderes, at den markeds og turistmæssige betydning af arrangementet er så stor, at det 
vil ligge indenfor rammerne, at markedsføre kommunen gennem et sådant stort 
arrangement.  
 
Såfremt der måtte være behov yderligere information eller oplysninger, står undertegnede 
naturligvis til disposition.  
 
Med venlig hilsen 
 
Madsby Pige Cup/Fredericia forenede Fodboldklubber 
 
 
Svend Erik Kristensen  
Stævneleder 
       
Telefon 21455210 – 21366520 


