viktiga datum

FALU SOMMAR CUP

30 april:
Sista datum att anmäla lag och betala lagavgiften.

17 - 19 juni 2016

31 maj:
Sista datum att betala deltagarkort.

www.svenskalag.se/falu-sommar-cup

kontakt/info
För mer information om Falu Sommar Cup, ta kontakt med Korsnäs IF Fotboll:
* Patrik Andersson (cupsamordnare) 070-642 90 32 eller mail
patrik.andersson@korsnasiffotboll.se

hemsida

Vi finns även på facebook och Instagram:
https://www.facebook.com/FaluSommarCup
Instagram: Falusommarcup

Välkomna

www.svenskalag.se/falu-sommar-cup

Korsnäs IF Fotboll hälsar er välkomna till
Falu Sommar Cup 2016.

”HÖRT FRÅN 2015”
”Vi kommer rekommendera fler av våra lag att spela Falu Sommar Cup framöver
och kommer själva gärna tillbaka. Tack och bra jobbat!”
(IFK Viksjö F03)

”Helnöjda killar och vi hoppas komma tillbaka nästa år!”

(Johan, Västerås BK 30 P01)

”Spelare, ledare och tillresta föräldrar tackar för en bra cup med bra arrangemang i en fantastisk stad.
Vi kommer gärna nästa år!”
(Michele, tränare Huddinge IF P14)

”Tullinge TP:s 04-killar vill tacka för en bra turnering och arrangemang.
Vi återkommer gärna och skall försöka få med fler lag från klubben.”

(Ledarstaben Tullinge TP -04)

Från fredag lunch den 17 juni fram till söndag eftermiddag den 19 juni 2016 spelas fotboll på
planer runt om i de centrala delarna av Falun.
Vi erbjuder spel i totalt femton klasser för både flickor och pojkar - från 10 till 16 år.
I den här enkla foldern sammanfattar vi det mest nödvändiga man behöver veta om cupen.
På vår hemsida finns sedan all tänkbar information samt formulär för anmälan.
OBS! Begränsat antal lag i varje klass - anmäl i tid!
www.svenskalag.se/falu-sommar-cup
Välkomna till Falun 17-19 juni 2016!

åldersklasser
P10 Födda 2006 och senare
(7-manna)
P11 Födda 2005 och senare
(7-manna)
P12 Födda 2004 och senare
(7-manna)
P12 Födda 2004 och senare
(9-manna)
P13 Födda 2003 och senare
(9-manna)
P13 Födda 2003 och senare
(11-manna)
P14 Födda 2002 och senare
(11-manna)
P15 Födda 2001 och senare
(11-manna)
P16 Födda 2000 och senare
(11-manna)
F10 Födda 2006 och senare
(7-manna)
F11 Födda 2005 och senare
(7-manna)
F12 Födda 2004 och senare
(7-manna)
F12/13 Födda 2003 och senare
(9-manna)
F13/14 Födda 2002 och senare
(11-manna)
F15/16 Födda 2000 och senare
(11-manna)

avgifter

anmälan

Lagavgift
*7-mannalag med deltagarkort:
1200:*9-mannalag med deltagarkort:
1500:*11-mannalag med deltagarkort:
1500:*7-mannalag utan deltagarkort:
2200:*9-mannalag utan deltagarkort:
2500:*11-mannalag utan deltagarkort:
2500:-

lugnet

Anmälan till Falu Sommar Cup
görs på vår hemsida:

www.svenskalag/falu-sommar-cup

Senaste datum för anmälan är
30 april.
Senaste datum för betalning är
30 april (lagavgift) samt 31 maj
(deltagarkort)

Deltagarkort
790:-/person (skola)
1090:-/person (vandrarhem)
1390:-/person (hotell)

En fotbollscup i Falun innebär naturligtvis att Lugnetområdet hamnar i centrum.
Det är där Falu Sommar Cup kommer att ha sitt ”nav” och det är där de gästande lagen har
möjlighet till massor av aktiviteter.
* Friluftsbad med flera bassänger, vattenrutschkana, fritt fall och stora grönytor för solbad och lek.
* 18-håls frisbeegolfbana.
* Äventyrsminigolf.
* Bergbana och idrottsmuseum vid hoppbackarna.
* Uthyrning av segways, cyklar, kajaker m.m.
Förutom detta axplock av förslag på aktiviteter erbjuder Lugnetterrängen massor av andra möjligheter.
Cykel, löpning och vandring såklart. Vid flera tillfällen de senaste åren har SM-tävlingar i såväl
mountainbike, downhill och landsvägscykel avgjorts i Falun, vilket gör att cykellederna är många och
kvalitativa. I området finns också flertalet anlagda motionsspår för löpning/promenad
mellan 2 och 10 kilometer långa.
Upptäck mer av vad Lugnetområdet har att erbjuda via hemsidan: www.lugnet.se

Se vår hemsida för vidare info.
I priset ingår förläggning,
sex måltider, cupens funktionella
t-shirt m.m.

boende/mat

spelplaner
Falu Sommar Cup spelas på
olika arenor i centrala Falun.
Samtliga inom 5-10 minuters
bilfärd från Lugnetområdet.
På vår hemsida finns bilder
från våra spelplatser samt
kartor över centrala Falun.

Lag som beställer deltagarkort
erhåller förläggning i skolsal,
vandrarhem eller på hotell.
För de lag och medföljande som
önskar ett alternativt boende vill
vi rekommendera:

speltid

priser

Falu Sommar Cup spelas enligt
följande:
7-manna: 2x20 minuter
9-manna: 2x25 minuter
11-manna: 2x25 minuter

Turneringspris delas ut till
segrande lag i respektive
klass och medaljer delas ut till
finallagens spelare.

Hotel Bergmästaren
023-70 17 00

Se tävlingsreglementet på vår
hemsida beträffande åldersklasserna 10 och 11 år.

Främby Udde Resort
023-197 84

Alla lag garanteras minst 5
matcher i Falu Sommar Cup.

Lugnets Camping/Stugby
023-654 00

