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Förbo Cup, är en inomhuscup i fotboll för tjejer och killar i 
åldrarna 8-12 år. Den har ordnats av Floda BoIF i mer än 

trettio år och äger rum på de fina konstgräsplanerna i 
Novahallen, Floda. 

Cirka 140 lag från olika delar av regionen möts under två 
helger i slutet av januari, början februari. 

 

 

 

 

 

 



 
Förbo Cup spelas 26-28 jan och 2–4 feb 2018. 

Cupen är i år öppen för flickor och pojkar födda -06 till -10 (F/P12 – F7P 8).  
 

TIDPUNKT: Fredag  26/1: P12 Fredag  2/2: F12  
 Lördag  27/1: P11, F10 Lördag 3/2: F11, P10  
 Söndag  28/1: F9, P9  Söndag 4/2: F8, P8  
  
 Alla klasser spelas i poolspel. Alla klasser spelar med 4 utespelare + målvakt. 

Matchtid 15 min. 
 

PLATS:  Novahallen, Floda Sportcenter, inomhushall med konstgräs. 
 

ANMÄLAN: Senast 20 december 2017 – www.cupmate.nu/cup/floda-boif-forbo-cup 
  
 Efter anmälan får ni via mail bekräftat att anmälan är mottagen. Ni får gärna 

anmäla fler än 1 flick- resp. pojklag per förening, men vi förbehåller oss rätten att 
maximera till 2 flick- resp. pojklag per förening i klasserna för att få så god 
spridning av föreningar och lag som möjligt. 

 

AVGIFT:  700kr/lag 
Anmäls flera lag i samma klass erhålls 100kr i rabatt från lag 2. 
Anmälningsavgiften betalas till bankgiro: 5736-6692 eller swish: 123 137 4503  

 När avgiften är inbetald bekräftas ert deltagande på vår hemsida. 
 Vid överanmälan går vi efter inbetalningsdatum.  
 Vid återbud är cupavgiften förbrukad.  
 Vi förbehåller oss rätten att lämna återbud om vissa klasser skulle vara 

fulltecknade innan anmälningstidens utgång. I detta fall betalas anmälnings- 
avgiften tillbaka. 

 

PRISER:   Samtliga lag erhåller medaljer, max 10 st/lag. Ett fairplaypris per åldersgrupp 
kommer också att delas ut. 

 

MAT & FIKA: Försäljning av smörgås, toast, korv, dricka, godis, kaffe mm finns i idrottshallen. 
 

För övriga upplysningar kontakta vårt kansli på tel 0302 – 346 06, 

E-post kansli@flodaboif.se eller gå in på vår hemsida www.flodaboif.se. 

 

 

 

Välkomna! 

http://www.cupmate.nu/cup/floda-boif-forbo-cup


Spelregler 2018 

 

 

1. Antalet spelare på plan är 4 plus målvakt. Max 5 avbytare på bänken.  

2. Flygande byten gäller. 

3. Speltiden är 1 x 15 minuter. Klockan stoppas endast vid allvarligare skada. 

4. Hemmalaget börjar med boll. 

5. Mål får inte göras direkt på avspark. 

6. Mål får inte göras direkt på inspark. 

7. Mål får göras direkt på hörna. 

8. Boll som tar i taket eller tillhörande anordningar skall spelas om genom inspel från 
närmsta sidlinje. 

9. Bollen ska ligga stilla på sidlinjen vid inspel. 

10. Avstånd 3 m gäller vid avspark, inspark och hörna. Avstånd 5 m gäller vid frispark.  

11. Vid tillbakaspel till målvakt är det endast tillåtet för målvakten att ta bollen med 
händerna i åldersklasserna P/F8-10. Ej tillåtet i klasserna P/F 11-12. 

12. Åldersklasserna P/F8-10 backar hem till halva plan när målvakt har bollen för att 
denne lättare skall kunna sätta igång spelet. (Detta gäller i klasserna 8-10 år när 
bollen gått ”död” över kortlinjen och det är målvaktens boll) 

13. Bollen måste passera straffområdeslinjen för att vara i spel, om inte skall utkastet 
göras om. 

  



 

14. När bollen varit död får mv sätta igång spelet genom att sparka eller kasta ut bollen. 
Bollen är i spel när den passerat straffområdeslinjen. 

Bollen får dock inte skjutas/kastas över halva planen utan att den först antingen 
vidrört en spelare eller tagit i marken på egen planhalva. I annat fall tilldöms 
motståndarlaget en direkt frispark från långsidan i höjd med mittlinjen. 

OBS! Detta är enda gången mål kan göras direkt från sidlinjen utan att det vidrör 
någon. 

Förtydligande! 

När mv räddat bollen får spelet sättas igång genom utkast eller utspark. Bollen får 
passera mittlinjen 

15. Glidtacklingar är ej tillåtna. 

16. Varningar följer inte med till nästa match. Spelare som blivit utvisad får inte spela 
mer i matchen och får stå över nästkommande match. Vid grov utvisning behandlas 
ärendet av tävlingsledningen. Utvisad spelare får ersättas vid första spelavbrottet 
efter det att 2 minuter har gått. Det är domarens tid som gäller och spelaren får 
komma in efter tecken från honom. 

17. Straffsparkar: Om ett lag tilldöms en straffspark skall den slås från 
straffområdeslinjen. När straffsparken slås skall övriga spelare befinna sig minst 3 
meter från bollen, utanför straffområdet och bakom bollen. I övrigt gäller samma 
regler som vid straffspark utomhus. 

• I övrigt gäller SvFF:s spelregler för fotboll. 

För övrigt hoppas vi på rent spel och vi tillämpar samma Nolltolerans som Göteborgs 
Fotbollsförbund, dvs. inga svordomar, könsord, protest mot domslut eller liknande. 

Vi ser fram emot en rolig cup tillsammans där vi alla respekterar ovanstående vare sig vi 
är spelare, ledare, domare eller åskådare!! 

 

Lycka till! 


