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ORGANISATION
Organisatör

Henrik Berggren

070-304 61 62

Tävlingsled.

Samuel Lundström

070-346 67 81

Tävlingsexp

Henrik Berggren

070-304 61 62

Forsmyran
Ansvarig

Samuel Lundström

070-346 67 81

Logiansvarig Jeanette Wikström, fre
Thomas Wikström, sön

070-696 18 00
070-311 92 02

Kioskansv

Jenny Israelsson

073-027 26 32

Köksansv

Jeanette Wikström

070-696 18 00

Domare

Jonas Werner

070-646 57 66

Speaker

Gunder Ejebro, Marino Carlsson, Hans Werner, Kicks Törnlund

Nattvakt, fre
Nattvakt, lör

Henrik Berggren
Henrik Berggren

VIP

Vi alla tillsammans, föräldrar, ledare, spelare, ungdomar, intresserade
som genom våra insatser, stora som små gör det möjligt att genomföra
cupen.
Särskilt tack Till Er ungdomar som genom Er spelglädje förgyller cupen.

070-304 61 62
070-304 61 62
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LAPPLAND SOCCER CUP
Spelplats

Plan 1,2, Tannens gräsplan
Plan 3,4 Tannens konstgräsplan
Plan 5 Tannen, bredvid konstgräset
FM Forsmyrans gräsplan

Sanktion

Västerbottens Fotbollsförbund

Anmälan

Sker vid ankomst.
Anmäl er vid tävlingsexp, Tannen.
Varje lag lämnar deltagarlista ifylld till tävlingsexp.

Deltagaravg Betalas till plusgirot, vid ankomst till cupen skall kvitto visas upp hos
tävlingsexpedition. Har betalning ej skett betalas det direkt till
tävlingsexpeditionen enligt alternativ A, B eller C för spelare och ledare. Ser
helst att Ni betalt detta innan cupen.
Deltagarkort Varje spelare och ledare som anmält sig erhåller ett armband som skall
uppvisas vid varje måltid samt vid inträde på badpark och Go-cart.
Logi

I skolsalar som meddelas vid ankomsten. Skolsalar och duschutrymmen skall grovstädas av respektive lag.
Allt fotbollsspel inomhus är förbjudet, varje ledare ansvarar för att detta
inte sker. Bandyspel eller åkande med inlines är förbjudet inomhus. Ej
tillåtet med fotbollsskor i matsalen & skolan (gäller samtliga utrymmen). Ledare
ansvarar för att detta fungerar. Vid skadegörelse inom skolan eller
omklädningsrummen delar samtliga lag solidariskt på eventuella
ersättningsanspråk om ej skyldig ger sig tillkänna.

Omklädning Idrottshuset en trappa upp för flickor
Idrottshuset Tannen nedre plan för pojkar
Tannbergsskolans omklädningsrum, finns för både pojkar och flickor.
Forsmyran, finns för både pojkar och flickor.
Matchdryck Svarar lagen för själva samt även för uppvärmningsbollar. Vatten finns att fylla i
omklädningsrummen.
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TÄVLINGSREGLER
Speltid

I gruppspel, slutspel och finaler 2 x 20 min. Vid oavgjort i slutspel &
final blir det straffar, i 9-manna 5 straffar.
OBS Ingen paus vid sidbyte.

Tröjfärg

Vid lika tröjfärg byter bortalaget eller använder västar som finns
att tillgå.

Spelare, byte Obegränsat antal spelare. Flygande byten. Spelare kan bara delta i ett lag,
byten är inte tillåtet mellan lag i samma förening. Föreningar som ansökt
om dispenser tillåts att spela med 2 överåriga på plan samtidigt. Dessa spelare
ska vara utmärkta tex ha ett plastband på vänster arm. Varje lag ordnar detta
själva.
Regler

Sv FF:s regler där ej annat anges. Plast och aluminiumskruv
dobbar är förbjudna.
Långa hörnor vid samtliga matcher.
Utvisning medför avstängning nästa match.
Varningar följer ej med till nästa match.
Vid lika poäng säras lagen genom
1 Målskillnad
2 Flest gjorda mål
3 Inbördes möte
4 Lottning

Prisutdelning Direkt efter sista match på Tannen.
Fair play

Bedömningen utgår från uppträdande såväl på plan
som utanför.

Lagledarträff Lördagen den 1/7 kl: 13.00 på Tannbergsskolan.
Lördag: Under lördag genomförs jongleringstävling på Tannen
kl 17.00 till cirka 19.00.
Utse 2-3 stycken som representerar ert lag, anmälan sker på
plats. Poolerna är P9, P10, P11, P12, P13, F11, F12, F13.
Segraren i varje grupp får pris.
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Matsedel
Fredag 29/6
Lunch
Grillkorv, potatismos, grillgurka, sallad dryck, kaffe/te
Middag
Spagetti, köttfärssås, rårivna morötter, the/kaffe
Kvällsfika
Mjuka smörgåsar, dryck, frukt
Lördag 30/6
Frukost
Fil/mjölk, flingor, sylt mjukt och hårt
bröd, pålägg.
Lunch
Kycklingfilé, ris, sås sallad, the/kaffe
Middag
Köttbullar, sås, pasta, sallad, the/kaffe
Kvällsfika
Mjuka smörgåsar, dryck, frukt
Söndag 1/7
Frukost
Se lördag
Lunch
Biffar, potatis, sallad, the/kaffe
Kvällsfikat hämtas av ledare för respektive lag på Tannbergsskolans matsal
mellan 17:00-18:00
Mattider
Fredag

Lunch
Middag

11:30 - 14:00
16:30 - 18:30

Lördag

Frukost
Lunch
Middag

06:30 - 08:30
11:30 - 14:00
16:30 - 19:00

Söndag

Frukost
Lunch

06:30 – 08:30
11:30 – 13:30

Informera era supporters att utrymmet
mellan 7-manna planerna
endast får nyttjas av spelare och ledare.
Föräldrar, syskon och andra supporters får använda den yttre
sidan. Allt för att spara planerna för 11-manna spel
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