
 

24 - 26 jan och 31 jan - 2 feb 2020 

  



  

 
FLODA BOIF BJUDER IN TILL 

 

 
 

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 24 - 26 jan och 31 jan - 2 feb 2020 

Cupen är i år öppen för flickor och pojkar födda 2008 till 2012 (F/P12 - F/P8) 

 

TIDPUNKT: Fredag  24/1: födda -08 (P12) Fredag  31/1: födda -08 (F12) 

 Lördag  25/1: födda -09, -10 (P11, F10) Lördag 1/2:  födda -09, -10 (F11, P10) 

 Söndag  26/1: födda -11 (F9, P9) Söndag 2/2:  födda -12 (F8, P8) 

  
 Alla klasser spelas i poolspel. Alla klasser spelas med 4 utespelare + målvakt.  
 Matchtid 15 min. Minst 4 matcher per lag. I åldersklasserna födda -08 och -09 
 spelas matcherna med futsalboll. Dubbskor kan användas på konstgräset. 

 

PLATS:  Novahallen, inomhushall med konstgräs. Adress: Älgvägen 31, Floda. 
 

ANMÄLAN: Senast 15 december 2019 – 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 varje klass för att få så god spridning av föreningar och 
lag som möjligt. Någon bekräftelse, på att ni har anmält er, skickas inte ut. 

 
AVGIFT:  800 kr/lag. 

Anmäls ett andra lag i samma klass, erhålls 100 kr i rabatt. 
Anmälningsavgiften betalas till bankgiro: 5736-6692 eller swish: 123 137 45 03.  

 På betalningen anges: klubb, lag, åldersklass och anmälningsnummer. 
 När avgiften är inbetald bekräftas detta till den mailadress som är angiven på anmälan. 
 Vid överanmälan går vi efter inbetalningsdatum. Betala snabbt för att säkra en plats. 
 Vi förbehåller oss rätten att lämna återbud om vissa klasser skulle vara fulltecknade 

innan anmälningstidens utgång. I detta fall betalas anmälningsavgiften tillbaka. 
 Vid återbud är cupavgiften förbrukad.  
 
PRISER: Samtliga lag erhåller medaljer, max 10 st/lag. Ett fair play-pris per åldersgrupp kommer 

också att delas ut. 
 
MAT & FIKA: Hamburgare, toast, smörgåsar, korv, dricka, godis, kaffe mm finns att köpa. 
 
För övriga upplysningar:  
Kansli tel 0302 - 346 06, e-post kansliet@flodaboif.se eller hemsida www.flodaboif.se. 

 

 

 Välkomna! 

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

