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Fredericia Kommune  
Kultur og Fritidsudvalget  
Gothersgade 20 
7000 Fredericia  
 
    Fredericia, den 17. december 2019 
    Ref. SEK/ 
 
Vedr. Ansøgning – Madsby Pige Cup 
 
Et af Fredericias største sportsarrangementer fylder 25 år.   
I 2020 kan Madsby Pige Cup, Danmarks største og hyggeligste fodboldstævne, fejre  
25 års jubilæum. 
Bortset fra de allerførste år, har vi hvert år kunne byde ca. 1800 spillere, 200 trænere og 
holdledere og ikke mindst 3500 søskende og forældre og øvrige familiemedlemmer 
velkommen til 1 – 3 dages ophold, som gæst i vores by.  
 
I 2020 finder stævnet sted den 5. juni 2020 – 7. juni 2020. 
 
FfF’s baner i Madsby Enge er omdrejningspunkt for hele stævnet, hvor alle kampe 
afvikles, al bespisning finder sted. Til indkvartering har vi aftaler med 8 skoler i Fredericia. 
Ligeledes indrettes der forbindelse med stævnet en familiecampingplads med 100 
enheder/pladser på Fredericia fF’s anlæg og lige ved siden af Madsby Legepark.  
 
Madsby Pige Cup forventer omkring 160 hold til stævnet i 2020. Dette vil være vores 
maksimum kapacitet. Sidste år bød Madsby Pige Cup velkommen til 152 hold.  
 
De vil alle rejse hjem med store sportslige og gode sociale oplevelser i bagagen – og 
dermed være gode ambassadører for Fredericia og Madsby-området. 
Madsby Pige Cup har ry for at være et godt og velorganiseret fodboldstævne og 
deltagernes evalueringer fortæller os, at vi gør noget rigtigt. En række klubber har deltaget 
gennem alle 24 år, heriblandt nogle af Danmarks største klubber inden for pige og 
damefodbold. Det er vores målsætning, at stævnet hele tiden udvikles. Stævnet er 
allerede markedsført i mere end 2500 klubber i Danmark, Norge, Sverige, og Tyskland 
samt på vores hjemmeside i 3 sprogversioner. Desuden markedsfører vi stævnet på 

Facebook, Instagram samt andre relevante medier. Med en målrettet 
markedsføringsindsats i disse lande, satser vi på en stigning af udenlandske hold. 
Ligeledes har vi i år indgået en aftale med det svenske www.eventrullen.se, som vil 
markedsføre stævnet i Sverige. Denne indsats skal være med til at fastholde og udbygge 
stævnet og beholde Madsby Pige Cup’s position, som én af Fredericias store 
sportsevents.    
 

http://www.eventrullen.se/
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I forbindelse stævnet har samarbejdet med Madsby Legepark, Fredericia Idrætscenter, 
Bridgewalking og www.lillebaelt.dk, høj prioritet, så vi kan tilbyde vores stævnedeltagere 
en række aktiviteter, udover fodbolden, i forbindelse med deres besøg.  
 
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 tillader vi os at rette til henvendelse til Fredericia Kommune, for at tilbyde 
muligheden for en positiv markedsføring af byen i hele landet, Norge, Sverige og 
Tyskland. 
Som modydelse tilbydes Fredericia Kommune mulighed for logo for på ryggen af t-shirts, 
som udleveres til alle spillere og frivillige 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.  
 
Desuden vil det valgte tema blive promoveret på det store banner, som hænger foran 
klubben terrasse og er Madsbys 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 relevante links, som 
www.detskerifredericia, www.madsbyparken.dk, www.visitlillebælt.dk og 
www.bridgewalking.dk.  
  
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 samt tilskud til tryk af 
T-shirts på kr. 50.000.  
 
Vi har i forvejen et godt samarbejde med Fredericia Kommune, da stævnet bl.a. bruger 8 
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.detskerifredericia/
http://www.madsbyparken.dk/
http://www.visitlillebælt.dk/
http://www.bridgewalking.dk/
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Vi opfordrer således til at tage positiv stilling til vores 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 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 
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