- barnens fotbollsfest 2020
Välkommen till EkoCup - årets roligaste cup för yngre killar och tjejer!
EkoCup har under många år skapat många fina minnen på Ekhagsvallen för deltagarna och besökarna.
Spelplatsen är Ekhagsvallen i Jönköping. Alla planerna ligger nära varandra och det brukar ge en riktig
folkfestkänsla med många glada barn, ledare, föräldrar och andra intresserade. Matcherna är utan
resultatregistrering och alla spelare får hamburgare och medalj.

När sker EkoCup?
Med anledning av restriktionerna som gäller i samband med Covid-19 så är årets upplaga flyttad till
lördagen den 12 sep kl 08:30 - 19:00 på Ekhagsvallen, Jönköping.

Vilka är EkoCup till för?
Cupen vänder sig till Pojkar (födda år) P11, P12 och P13 samt Flickor (födda år) F11, F12 och F13.
Alla lag garanteras minst 4 matcher. Alla lag kommer att få spela sina matcher antingen under för- eller
eftermiddagspass. 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.

Vad får spelarna under EkoCup?
Alla spelare får medalj. Dessutom ingår hamburgare med bröd, sallad och dricka.
Begränsning i antal hamburgare till 10 spelare och 2 ledare per lag (för PF11/12) samt upp till 6 spelare
och 1 ledare per lag (för PF12/13)

Hur går anmälan till?
Anmälan görs senast 15 augusti i anmälningsformuläret på www.ekhagensif.se/ekocup.
Anmälningsavgiften är 800 kr/lag (för PF11/12) samt 600 kr/lag (PF13). Betalning görs till Ekhagens IF,
bankgiro: 5484-4246 eller Swish 123 467 65 24 i samband med anmälan och alltså senast den 15
augusti. Ange förening och åldersklass på inbetalningen.

Vad behöver jag veta i övrigt?
Spelregler som gäller är:
✓ I yngsta gruppen gäller spelformen 3 mot 3 utan målvakt
✓ PF11/12 spelar gruppspel med 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.
✓ PF13 med 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. Max 6
spelare per lag för att alla ska få mycket speltid.
Matchtid är 1x15 min (för PF11/12) eller 4x3 min (för PF13).
Ekhagens IF:s café är öppet, servering finns med lunchmat och fika. Ett flertal andra aktiviteter och
lotterier är igång under cupdagen.
Mer information: www.ekhagensif.se/ekocup och www.facebook.com/ekocup. Skicka eventuella
frågor till ekocup@telia.com.
Avslutningsvis tänk på att 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!

Välkommen till Ekhagsvallen!

