
 

    
 

Välkomna!  
 

 

Kungsängens DJ/Dam har nöjet att inbjuda Er förening till  cupen 2018.  
 

 
PLATS: Inomhus i uppvärmda Bro Fotbollshall vid Bro Idrottsplats, konstgräs! 

 
DATUM:  12-14 januari 2018 

 
TID: Fredag: P-05:1 spelar 18:00 - 22:00, uppvärmning i hallen från 17:00 

 Lördag: F-06 spelar 08:30 - 14:00, P-06 spelar ca 14:00 - 20:30  

 Söndag: F-05 spelar 08:30 - 14:00, P-05:2 spelar ca 14:00 - 20:30 

Lördag och söndag uppvärmning i hallen från 08:00 

P-05 är alltså uppdelad i två grupper. Laget anmäls antingen till 

fredagen eller till söndagen 

 

SPELFORM:  F/P-06, F/P-05. ”Five-a-side” (5 spelare inkl målvakt) 

 Alla lag garanteras minst 5 matcher. 15 min per match 

 

ANTAL LAG:  Ca 10-15 st lag i varje åldersgrupp 

 

REGLER: Se bifogat dokument 

 
PRISER: Medaljer till alla spelare, dock max 12 per lag 

 

CAFETERIA: Försäljning finns tillgängligt i hallens cafeteria samt grill utanför hallen. 

Förutom kontant betalning har vi även kortbetalning och swish. 

 

MATPAKET: Vi erbjuder ett matpaket som ni kan boka och betala i förväg. När ni 

anmäler er och är inloggade finns det en funktion där ni kan boka in 

antalet matpaket. Vid beställning av minst 10 st matpaket (Hamburgare 

inkl. dryck) kostar det 40 kr per person. (ord. pris 50 kr per person). 

 

OMKLÄDNINGSRUM: Möjlighet till ombyte finns i hallens omklädningsrum 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 1 600 kr/lag. Betalas till konto: SEB 5694 052 60 56 

 

PARKERING: Gratis 

 

ANMÄLNINGAR:  Gå in på cupmate och anmäl er på 

http://www.cupmate.nu/cup/kungsangens-if-hd-cupen  

 När ni anmält er får ni en bekräftelse per mail med 

inbetalningsuppgifter. Betald anmälningsavgift återbetalas endast vid 

full åldersklass. 

Sista betalningsdag 15 november 2017 
Obs! Anmälan är giltig först när betalningen är oss tillhanda. 

 

http://www.cupmate.nu/cup/kungsangens-if-hd-cupen


 

    
 

Ring/maila oss gärna om ni vill ha ytterligare information 

 
KONTAKTINFO: Rosie tel 076-125 35 43, epost: rosie@hdbil.se 

 

 Detta är barnens arrangemang 

 Ledarna instruerar glatt och positivt 

 Föräldrarna hejar men instruerar ej 

 Respektera domarna, vi använder ungdomar under utbildning 

 Kom ihåg att fotboll ska vara roligt 

 

VÄGBESKRIVNING 
 

Adress: Ginlögs väg 1, Bro 

 

 
 

Sponsrad av: 

 

 
http://www.hdbil.se 

Stockholm -> 

<- Bålsta 
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