MARIESTAD BOIS RESESTEGE – DELTAGANDE I SERIER OCH CUPER
Mariestad BoIS betalar anmälningsavgifter till seriespel, domare samt cuper enligt nedan. Samtliga lag i
Mariestad BoIS representerar föreningen vid cupspel. Antal cuper är planerade så att inte antal
träningstillfällen blir lidande. Föreningen tillåter inte att lagen åker på fler cuper än vad nedanstående
förteckning säger.
Anmälan för cupspel sker genom tränarna som i sin tur meddelar kansliet som betalar
anmälningsavgiften. Allt cupdeltagande måste meddelas till kansliet. Där är också kansliet som söker
och betalar sanktion för cupdeltagande.
Mariestad BoIS har följande policy för anmälningsavgifter vid cupspel:
1-dagscup
Max 2000 kr
2-dagarscup Max 4000 kr
3-dagarscup Max 5000 kr
Ålder

Serie

Cup

Rekommendation/tips

Hemmacup

TKH (U7)

--

Tomtecupen

--

--

TKH (U8)

--

Billys Cup

--

--

TKH (U9)

--

Daloc Cup

--

--

D1 U10

Poolspel

2 st 1-dagscup alt Kyrkefalla Trophy, Tibro

1-dagscup

C2 U11

Seriespel

1 st 1-dagscup
1 st 1-2 dagarscup

-Junior Youth, Kristinehamn

2-dagarscup

C1 U12

Seriespel

1 st 1-dagscup
1 st flerdagscup

-Reebok Cup, Malung

2-dagarscup

B2 U13

Seriespel

1 st 1-dagscup
2 st flerdagscup

-Prolympia Trophy cup

2-dagarscup

B1 U14

Seriespel

1 st 1-dagscup
2 st flerdagscup

-Reebok Cup, Malung

2-dagarscup

A2 U15

Seriespel

1 st 1-dagscup
2 st flerdagscup

--

1-dagscup

A1 U16
Seriespel
3 st * flerdagscup
1-dagscup
* Varav en är en avslutningscup. Ersättningen gäller endast cup eller matchturné. Man kan alltså inte
tillgodoräkna sig lagets beräknade totalsumma avsedd för 2-3 cuper om man väljer att bara åka på en
cup eller inte åka på någon cup alls.
Resestegens syfte och innebörd
➢ Varje lag och alla spelare bör åka på cup. Ett syfte med deltagande är att fostra spelare och att
stärka individen. Cupspel innebär gemenskap, upplevelse, glädje, äventyr och spänning
➢ Resestegen innebär ett stegrande deltagande som ska ses som en morot för den aktive
➢ Alla spelare i Mariestad BoIS får ett enhetligt, långsiktigt cupdeltagande oavsett lagtillhörighet
➢ Föräldrar och övriga medlemmar får en tydlig bild av föreningens cupdeltagande
➢ Föräldrar och lag kan ha en långsiktig planering för kommande cup/cuper.
➢ Föräldrar får en bild av arbetsinsats och ekonomisk insats

