
  

 

 

 

På Skedalaheds Idrottspark spelas den 10–13 maj 2018 Cup Halmstad.  

Vi spelar enligt Svenska fotbollsförbundets regler för 5, 7, 9 och 11 mot 11 spel.  

Varje klass spelas färdigt samma dag. Vore kul om er klubb har möjlighet att delta!  

 

Speldagar är enligt följande: 

Torsdag 10 maj: 

F13 (F2005), 9 mot 9, 2*15 min, poolspel 4 lag/grupp, slutspel (Max 8 lag) 

P8 (P2010), 5 mot 5, 2*10 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel (Max 24 lag) 

P6 (P2012), 5 mot 5, 2*10 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel (Max 8 lag) 

P11 (P2007), 7 mot 7, 2*12 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel, +4:e match (Max 16 lag) 

 

Fredag 11 maj: 

P10 (P2008), 7 mot 7, 2*12 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel, +4:e match (Max 16 lag) 

P12 (P2006), 7 mot 7, 2*12 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel, +4:e match (Max 16 lag) 

P15 (P2003), 11 mot 11, 2*15 min, poolspel med 4 lag/grupp, slutspel (Max 8 lag) 

 

Lördag 12 maj: 

P13 (P2005), 9 mot 9, 2*15 min, poolspel med 4 lag/grupp, slutspel (Max 16 lag) 

P9 (P2009), 5 mot 5, 2*10 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel (Max 24 lag) 

F12 (F2006), 7 mot 7, 2*12 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel, +4:e match (Max 8 lag) 

  

Söndag 13 maj: 

P14 (P2004), 9 mot 9, 2*15 min, poolspel med 4 lag/grupp, slutspel (Max 16 lag) 

F9 (F2009/F2010), 5 mot 5, 2*10 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel (Max 8 lag) 

P7 (P2011), 5 mot 5, 2*10 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel (Max 16 lag) 

F11 (F2007/F2008), 7 mot 7, 2*12 min, poolspel 4 lag/grupp, ej slutspel, +4:e match (Max 8 lag) 

 

Ledarna för respektive lag uppträder enligt ”Grönt-kort - Leda laget” och följer HFF’s riktlinjer för 

barn- och ungdomsfotboll. Spelare skall vara registrerade för den förening som de representerar. 
 

 

Anmälan skall göras senast 30 april och görs på hemsidan www.cupmate.nu/cup/snff-cup  

-  Platserna är begränsade så var ute i god tid! 

Kostnad:  

5 mot 5 - 500:-/lag   

7 mot 7 - 900:-/lag  

9 mot 9 - 1200:-/lag 

11 mot 11 - 1500:-/lag 

  

Frågor besvaras av Tobias Wellerfors, 076-535 35 14 eller Fredrik Lundh, 070-635 76 63 

mail: cup@snff.se 

http://www.cupmate.nu/cup/snff-cup
mailto:cup@snff.se

