
 - barnens fotbollsfest 2019 
”EkoCup - Vårens roligaste cup för yngre killar och tjejer” 

Cupdagen 2018 blev en succé med 125 lag och strålande vädermässiga förutsättningar. Vi skapade 
många fina minnen på Ekhagsvallen för deltagarna och besökarna. Vi är övertygade om att 2019 blir 
minst lika bra. Spelplatsen är som tidigare år på Ekhagsvallen i Jönköping. Alla planerna ligger nära 
varandra och det brukar ge en riktig folkfestkänsla med mycket glada barn, ledare, föräldrar och andra 
intresserade. Vårt tidigare koncept utan resultatregistrering i matcherna fortsätter vi självklart med i år 
också, precis som hamburgare och medaljer till alla spelare. I yngsta gruppen fortsätter vi med 
spelformen 3 mot 3 utan målvakt, i linje med SvFF:s spelformer. 

Datum och tid och plats: Pingstafton, lördag den 8 juni kl 08:30 – 19:00 på Ekhagsvallen, Jönköping. 

Åldersklasser: Pojkar födda 2010 (P10), pojkar födda 2011 (P11) och pojkar födda 2012 (P12). Flickor 
födda 2010 (F10), flickor födda 2011 (F11) och flickor födda 2012 (F12).  
Preliminärt planerar vi för 15-20 lag per klass i Pojkar och 10-15 lag per klass i Flickor. Omfördelning 
kan komma att ske om det blir många anmälningar i någon klass. 

Matchtid: För PF10/11 gäller 1x15min och för PF12 gäller 4x3 min. Alla lag garanteras minst 4 matcher 
och kommer att få spela sina matcher antingen under för- eller eftermiddagspasset.  

Spelregler: PF10/11: Gruppspel, 4 utespelare och en målvakt på plan. Motståndarna backar hem till 
halva plan när målvakten har bollen. Utspark inte tillåten, målvakten måste kasta ut bollen.  Max en 
överårig spelare per lag, men lyft hellre upp yngre spelare vid behov. Flickor tillåtna i pojklagen. 
PF12: Gruppspel, 3 utespelare utan målvakt med mindre planer och mindre mål. Max en överårig 
spelare per lag, men lyft hellre upp yngre spelare vid behov. Flickor tillåtna i pojklagen.  

Ingår: Alla spelare får medalj. Dessutom ingår hamburgare inkl. bröd, sallad och dricka. PF10/11: för 
upp till 10 spelare och 2 ledare per lag. PF12: för upp till 6 spelare och 1 ledare per lag. Är det fler 
deltagare med i lagen kan det köpas till medalj och hamburgare på plats. 

Anmälan: Senast 12 maj 2019 i anmälningsformuläret på www.ekhagensif.se/ekocup. Tänk på att 
tidigare år har flera grupper snabbt blivit fullbelagda så anmäl så snabbt som möjligt.  
PF10/11: 800:- per lag. PF12: 600:- per lag. 
Betalning görs till Ekhagens IF, bankgiro: 5484-4246 eller Swish 123 467 65 24 senast den 12 maj 2019. 
Ange förening och åldersklass på inbetalningen. Mer information: www.ekhagensif.se/ekocup och 
www.facebook.com/ekocup. Skicka ev. frågor till ekocup@telia.com. 

Servering och aktiviteter: Ekhagens IF:s café är öppet, servering finns med lunchmat och fika. Ett 
flertal andra aktiviteter och lotterier kommer också finnas på plats. 

Tänk på: Det är barnens fotbollsfest, dagen är till för alla. Beröm och uppmuntra både med- och 
motspelare, respektera domare och ha en fantastiskt kul dag allihop! 

Välkomna till Ekhagsvallen! 

www.ekhagensif.se/ekocup - www.facebook.com/ekocup 
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