Försvarets Civila Idrottsförbund
Inbjudan till

Förbundsmästerskap i innebandy
lördag 16 mars i Linköping

Förra årets segrare HAIF 1. Foto: Per Wikström

Ta chansen att få spela innebandy en hel dag
Matcherna spelas i Stångebro Sportcenter.

Arrangör är Försvarets Civila Idrottsförbunds styrelse och Niklas Granlund
Tävlingsledare är Per Wikström.
Lagledargenomgång kl. 08.30. Matcherna börjar kl. 09.00.
Lunch serveras på Matverkstan och kostar 80: - inkl. kaffe. Restaurangen ligger 300 meter från
Sportcenter.

Försvarets Civila Idrottsförbund
Per Wikström, Björn Barkmans väg 1, 148 32 Ösmo
E-post: forsvarsidrott@gmail.com

Tfn: 073-849 87 25
Postgiro:15 90 50-4
Hemsida: www.fcif.se

Så här spelar vi

Mixade lag med minst 2 damer som utespelare på plan. Målvakten må vara kvinna eller man.
Gruppspel eller enkelserie beroende på antalet lag samt finalspel/placeringsmatcher. Speltid
2 x 10 min som regel men kan anpassas efter antalet anmälda lag.
Obs!!!! Förening får ställa upp med flera lag. Vi tillåter även kombinationslag från flera föreningar
*och vi hjälper gärna till förmedla kontakter för att skapa nya kombinationslag om något lag
känner att dom har för få deltagare för 1 lag!!
Domare. Vår ambition är att erbjuda mycket bra domare men det är ändå ni som spelare som
gör turneringen. Alla lag, även de som tar detta som ren motion, ska kunna ha en trevlig innebandydag. FCIF:s verksamhet ska präglas av motion under kamratliga former.

Prisutdelning

Vi har prisutdelning direkt efter avslutad final.

Boende

Vi erbjuder boende på Linköping Scandic City, Gamla Tannerforsvägen 51 i Linköping.
Boendekostnad för hotell inkl. frukost med bokningskod FÖR150319
Enkelrum 700/natt
Dubbelrum 900 kr/natt = 450 kr/pers.
Trebäddsrum 1200 kr/natt = 400 kr/pers.
Bokningar görs vardagar 08.00–17.00 på telefon 013-495 54 10 och glöm inte uppge boknings
koden FÖR150319, eller maila: linkopingcity@scandichotels.com
Lagen bokar själva och betalar vid utcheckning. Varje förening/lag betalar för sitt boende på
plats, samt fakturerar FCIF boendestöd för 200 kr/person och natt. Max 13 personer per förening.

Kamratmiddag

På Scandic Citys restaurang kl. 19.00 med Italiensk buffé. Kostar 250: -/person.

Reseersättning

Reseersättning ges till högst 13 pers/lag. Deltagande förening fakturerar FCIF. Fakturan speci
ficeras med kopior på biljetter och ev. hyresavtal på fordon eller uppgift om antal körda mil
med eget fordon.
Behöver ni hjälp med er resa, kontakta vår reseleverantör Företagsresor i Boden, Tel: 0921-177 40.

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast 10 februari 2019.
200 kronor per lag betalas in på FCIF:s postgirokonto 15 90 50-4 i samband med anmälan.
Maila anmälningsblankett till forsvarsidrott@gmail.com.
(Ligger separat i Mappen Inbjudningar 2019 – Anmälan Innebandy 2019)
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