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Välkomna!
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Vad roligt att ni har anmält er och vill delta i Kullavik IF Höstcup!

Här följer allmän information som bra för er som lag att känna till när ni kommer till oss!

Extra viktigt är att ni tar del av information gällande Corona så att vi alla kan hjälpas åt att 

genomföra en säker cup!

När Ni kommer 

För att undvika samling av lag på samma yta behöver Ni inte anmäla ert lag till någon på plats.

Det kommer att finnas ett infotält med match- och publikvärdar på plats som kan svara på era 
eventuella frågor! Leta efter våra föräldrar i västar. 



Viktig information rörande Corona
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Med anledning av rådande situation så kommer årets cup att bli annorlunda i förhållande till hur det brukar 
vara. Vi följer Folkhälsomyndighetens generella råd samt anpassar förutsättningarna på plats för att höja 
säkerheten. 

• Vi kommer att kontrollera publikantalet, med max 50 personer som gräns. Därför är det rimligt att

tänka Max en medföljande förälder per barn.

• Vi kommer att anpassa serveringen av mat, samt begränsa utbudet i syfte att ta bort köbildning och öka 
säkerhet kring servering.

• Kom ombytta - Vi kommer inte att erbjuda omklädningsrum på plats. Alla duschutrymmen och 
omklädningsrum kommer endast att vara öppna för användning av toaletter.

• Hemgång direkt efter sista match.

• Uppmana era spelare att inte dela inte vattenflaskor, eller annat som kan överföra saliv.

• Egna lagen håller ihop under cupen, och undviker häng med övriga lag.



För att vi tillsammans ska kunna genomföra cupen så är det viktigt att vi alla följer de riktlinjer 
som finns och tar ansvar för att undvika smittspridning. 

• Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte besöka matchen, utan stanna hemma till och med två 
dagar efter tillfrisknande. 

• Åskådare som inte tillhör samma sällskap/familj ska hålla minst 1,5 m avstånd till andra åskådare under 
hela besöket. 

• De som är 70 år eller äldre, eller annars tillhör en riskgrupp, bör inte besöka matchen. 

• Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande följas. 

• Handhälsning och kramar, vid t.ex. målfirande, bör undvikas för att motverka smittspridning. Uppmana 
spelar att inte dela vattenflaska.
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Viktig information rörande Corona



Regler och Domare
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Domare

Domarna är våra egna ungdomsspelare som precis har startat sina domarkarriärer. Behandla domare med 
respekt, och se till att alla lagets supportrar låter domaren döma utan inblandning.

Spelregler
Vi använder de nationella spelformerna och varje klass använder alltså nästa års spelform!

https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/spelformer/



Spelinformation

3 mot 3 (matchtid 4x3 minuter), 5 mot 5 (matchtid 2x15 minuter), 7 mot 7 samt liten 9 mot 9 

(matchtid 2x20 minuter) spelar klart under en dag, poolspel utan slutspel och resultaträkning,

spelar 3 matcher. 

Stor 9 mot 9 och 11 mot 11 (matchtid 2x25 minuter) spelar klart på en helg, man spelar både 
lördag  och söndag, cupspel med slutspel och resultaträkning, spelar minst 4 matcher. 

För mer information och anmälda lag se även https://www.cupmate.nu/cup/kullavik-if-hostcupen
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https://www.cupmate.nu/cup/kullavik-if-hostcupen
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Klasser och Planer

Spelshema kommuniceras via cup-siten. Skriv INTE ut. Använd siten.

Observera att de olika planerna ligger bilavstånd ifrån varandra i olika delar av Kungsbacka.

• Maleviksplan ligger på Maleviksvägen i Malevik
• Bukärrsplan ligger bakom Särö Skola i Särö
• Kullaviksplan ligger vid Kullaviksskolan mitt i Kullavik
• Ängås ligger i Lerkil som ju ligger i början av Onsala halvön
• Rydet är Onsalas anläggning långt ut på halvön



Bra att veta – Kullaviksplan

Kyviksvägen 1, 429 32 Kullavik

https://www.hitta.se/kartan!~57.54559,11.94176,14.43667836835698z/tr!i=zHjQeQq9/geocode!l=57.54590:11.94032?search=k
yviksv%C3%A4gen+1&st=combined&sst=plc&sids=1010290047&srb=0

Parkering

Finns i begränsat antal i direkt anslutning till fotbollsplanen. Det kan även finnas en viss möjlighet att ställa sig på parkeringen vid 
Hemköp som ligger ca 10 minuters promenad från planen. Samåk gärna för att minska antalet bilar!

Ni hittar toaletter 

• Det finns 4 omklädningsrum med toaletter i byggnaden mittemot kortsidan på planen. Utifrån rådande situation är 
omklädningsrummen endast öppna för tillgång till toaletter. 

• Via stora entrén I byggnaden mittemot kortsidan på planen

• Via stora entrén i stora huvudbyggnaden vid parkeringen.

Mat och fika

I tältet vid planen kommer fika och mat finnas till försäljning. 

Matigare rätter: Hamburgare, vegetarisk hamburgare och korv med bröd

För säker försäljning och för att minska risken för köer så kommer vi endast att ta Swish

Försäljning av mat stänger 17

Informations tält med Matchvärdar/Publikvärdar

Det finns ett tält som är bemannat för att svara på frågor, hantera kvarglömt, spelschema m.m

Matchvärdar bär varselväst

8

https://www.hitta.se/kartan!~57.54559,11.94176,14.43667836835698z/tr!i=zHjQeQq9/geocode!l=57.54590:11.94032?search=kyviksv%C3%A4gen+1&st=combined&sst=plc&sids=1010290047&srb=0


Bra att veta – Maleviksplan

Maleviksvägen 84, 429 34 Kullavik

https://www.hitta.se/kartan!~57.53207,11.96256,14z/tr!i=DpyKVLMa/search!st=plc!q=maleviksv%C3%A4gen%20kullavik!b=53.9
5609:-
9.49219,69.73333:25.00488!t=weblist/geocode!l=57.53336:11.94868?search=maleviksv%25C3%25A4gen%2520kullavik&ss
t=plc&st=weblist

Parkering 

Finns i nära anslutning till fotbollsplanen. 

Toaletter 

• Toaletter finns i skolbyggnaden med entré på kortsidan av parkeringen. 

• Det finns 2 omklädningsrum med toaletter i byggnaden Utifrån rådande situation är omklädningsrummen endast öppna för 
tillgång till toaletter. 

• Längre ner i samma byggnaden finns ytterligare toaletter. 

Mat och fika

I tältet vid lilla planen kommer fika och mat finnas till försäljning. 

Matigare rätter: Hamburgare, vegetarisk hamburgare och korv med bröd

För säker försäljning och för att minska risken för köer så kommer vi endast att ta Swish

Försäljning av mat stänger 17

Informations tält med Matchvärdar/Publikvärdar

Det finns ett tält som är bemannat för att svara på frågor, hantera kvarglömt, spelschema m.m

Matchvärdar bär varselväst 9
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Bra att veta – Bukärrs IP 

Västra Särövägen 29, 429 42 Särö

https://www.hitta.se/kartan!~57.51961,11.96068,14.576589665154282z/tr!i=DpyKVLMa/search!q=V%C3%A4stra%20S%C3%A4r%C
3%B6v%C3%A4gen%2C%20429%2042%20S%C3%A4r%C3%B6!b=57.51720:11.94640,57.52202:11.97497!sg=true!t=combined!a
i=4000426844!aic=57.51869:11.95606?search=maleviksv%25C3%25A4gen%2520kullavik&sst=plc&st=weblist

Parkering

Finns dels i direkt anslutning till planen och Särö Skola men eftersom den inte är så stor så tipsar vi även om den betydligt större 
parkeringen bakom Hemköp, kör i så fall av i rondellen vid Shell.

Omklädningsrum och toaletter 

• Toaletter finns i skolbyggnaden med entré på kortsidan av parkeringen. 

• Det finns 2 omklädningsrum med toaletter i byggnaden Utifrån rådande situation är omklädningsrummen endast öppna för 
tillgång till toaletter. 

• Längre ner i samma byggnaden finns ytterligare toaletter

Mat och fika

I tält bredvid det blå huset som ligger vid planen kommer det att finnas fika och mat till försäljning. 

Matigare rätter: Hamburgare, vegetarisk hamburgare och korv med bröd

För säker försäljning och för att minska risken för köer så kommer vi endast att ta Swish

Informations tält med Matchvärdar/Publikvärdar

Det finns ett tält som är bemannat för att svara på frågor, hantera kvarglömt, spelschema m.m

Matchvärdar bär varselväst
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Välkomna! 
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