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Härmed Inbjuds ni till 7-manna turnering på Bergslätts IP! 

Cupen spelas den 10 maj - 13 maj. (Kristi Himmelsfärdshelgen) 

 Följande åldersklasser är inbjudna: Pojkar & Flickor födda -06, -07 & -08 

 

Torsdag 10/5  P-08 & F-08 

Lördag 12/5 P-07 & F-07 

Söndag 13/5 P-06 & F-06 

 

 Alla lag garanteras spela minst 4 matcher.  

 Alla matcher spelas på gräs om nu inte ”vädrets makter” vill något annat! 

 Varje åldersgrupp består av 16 pojklag och 8 flicklag, först till kvarn är det som gäller… 

 Speltiden är 2x 12 min. 

 Alla deltagare får ett pris, dock max 13 st/lag.  

 Kostnad/lag  900: - (Insättes Eds FF, BG 525-5443, Iban SE 48 8000 0826 4700 

                                           3755, Bic SWEDSESS) 

Anmälan görs senast 13/4 via: 

http://www.cupmate.nu/cup/eds-ff-ungdomssektionen-sommarcupen-argang-39 

Önskas mer info om turneringen, ring vårt kansli eller gå in på vår hemsida. 

Thom 076-634 00 99, Cicci 070-3369599, Eva 070-5361725, Sara.  

 

Ring gärna våra ledare för respektive åldersklass, kontaktuppgifter finns på Eds FF´s hemsidan.  

 

Information om spelschema, nyheter mm finns på vår cupmate sida som ni har adressen ovan. 

Var noga att hålla koll på den sidan då den uppdateras så fort det kommer något nytt. 
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OBS!!! 
Det är ytterligare ett stort evenemang i Ed den 12 maj (Nostalgimässa). Vilket gör att det 
kan vara svårt att hitta boende. Om Ni ska ha boende i Ed, boka det gärna omgående. 
 
 
 
Tipps på boende: 
 
Grönebacke Camping   0534 – 101 44 
Vandrarhemmet   0534 – 101 91 
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Tävlingsform:  
 Spel i serieform utan slutspel. Ingen segrare utses.  Om ett internationellt lag 

deltar i klasserna P-06 & F-06 kommer serieform med slutspel att tillämpas. Då 
utses segrare i dessa klasser. 

Dispenser:  
 Endast spelare som beviljats dispens i respektive förbund beviljas dispens i 

sommarcupen. Detta skall styrkas med en kopia från original beslutet. 
 Endast spelare som är högst ett år äldre än aktuell spelargrupp kan beviljas 

dispens. 
 Om ett lag har beviljats mer än en dispens får endast en av spelarna som beviljats 

dispens delta i laget. 
Spelare och ersättare: 

 Obegränsat antal spelare får användas under cupen, dock delas endast 13 stycken 
priser/lag 

 Samma spelare får endast representera ett lag i samma åldersgrupp under cupen. 
 Spelarförteckning ska fyllas i på Sommarcupens hemsida eller lämnas senast vid 

ankomst till cupen. 
Speltid: 

 Alla matcher spelas 2x 12 min. 
Spelplan: 

 Tvärs över planen och med målstorlek 2x5 m.  
Begränsat antal lag: 

 Av praktiska skäl är antalet lag begränsat till 24 lag/dag vilket innebär 16 pojk- 
och 8 flicklag. Detta innebär att anmälningar över detta tal returneras. 
Sammanslagning av åldersgrupper kan komma att göras vid lågt antal 
anmälningar. Detta kommuniceras till berörda lag innan cupen. 

Fair Play: 
 Diplom för bästa fair play spelare i vardera lag utdelas i alla matcher. 

Inställd turnering:  
 Om vädrets makter skulle vända upp och ner på allting och vi måste ställa in 

cupen, får ni tillbaka deltagaravgiften förutom de rent administrativa 
kostnaderna vi haft. 

Servering: 
 I vår kiosk på Bergslätt kan det köpas korv med bröd, hamburgare, glass, dricka, 

kaffe, mm. 
 
Besked om vilka lag som kommer att delta meddelas via mail och vår egen hemsida för 
cupen. Där vi kommer att lägga upp all information som tillhör sommarcupen. 
Lottningen kommer att göras ca 10 dagar innan cupen. 
Besök gärna följande adress http://www.cupmate.nu/cup/eds-ff-ungdomssektionen-
eds-ff-sommarcupen 
 
 

Sommarcupen är sanktionerad av svenska fotbollsförbundet och 
medarrangörer är Dalslands fotbollsförbund.  
 

 


