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CA Fastigheter är stolt  

huvudsponsor till  

Lomma Summer Basketball 3x3 

  

Kalmarbaserade CA Fastigheter är stolt huvudsponsor 

till Lomma Summer Basketball. CA Fastigheter har en 

stark förankring i Lomma och är en av huvudbyggarna 

av det nya Lomma i hamnområdet och har ett flertal 

stora projekt på gång. CA Fastigheter har verkat i  

Lomma sedan 1980-talet. 
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09:30 Matcherna börjar 

13:00 & 14:10 Uppvisningsmatcher 

14:20  Prisutdelning P07, P04 och F05  

   Bollutkast 

  Lottdragning 

16:40  Prisutdelning F07 och P06 

17:40  Prisutdelning F06 och P05 
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• Varje match är 7 minuter ineffektiv tid och börjar 

samtidigt på alla fyra planer  

• Vid poäng fortsätter det offensiva laget, check 

utanför 3p linjen vid märke innan  

anfallet får startas på nytt.  

• Vid defensiv retur alt. bollstöld ska laget föra ut 

bollen utanför 3p linjen innan de får fortsätta 

(utan check) anfalla (andra laget får ta bollen på 

vägen).  

• Vid alla avblåsningar börjar spelet med check från 

märke utanför 3p linjen.  

• Foul vid skottförsök resulterar i 1p och fortsatt  

bollinnehav från märket (check).    

• 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjord match.  

• Oavgjort i slutspelsmatch avgörs med uppkast på 

tvären och sudden death 

• Höga korgar gäller för: födda 2005 och äldre  

• Låga korgar gäller för födda 2006 och ýngre 

• Alla är garanterade minst 4 matcher  

• Inget slutspel eller poängräkning i Mix 08/09 

• Medaljer, vattenflaskor och tröja till alla  
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LÅGA KORGAR 
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HÖGA KORGAR 

De mobila korgarna köptes inför Lomma Summer  

Basket 2017 med pengar från bl a Sparbankstiftelsen 

Skåne 
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Se vår resultatsida för eventuellt sena ändringar och resultatrapportering 

http://www.cupsupport.se/cup/visa_cscupspel.php?Cupnr=2317 

http://www.cupsupport.se/cup/visa_cscupspel.php?Cupnr=2317
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Vi kör som vanligt på Fladängsskolans gård  = Basketbollen till vänster nedan 

(vid dåligt väder så gäller Pilängshallarna = Basketbollen till höger nedan) 
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Välkomna till Hemmaplan! 

Vad kul att ni är här och ska spela basket med oss. 

Vi har en regel på Hemmaplan, kan ni gissa vad den är? 

Om du gissade att det är att vi ska ha roligt tillsammans så har du helt rätt. 

På Hemmaplan är vi snälla, lyssnar på varandra samtidigt som upptäcker vi basket och har roligt tillsammans. 

 

Hemmaplan har under läsåret 2017/2018 träffat ca 6000 barn i åtta skånska kommuner.  Vi erbjuder en rolig och 
inkluderande basketintroduktion som vi hoppas ska väcka barns rörelseglädje, sänka trösklarna in till föreningslivet 
och inspirera till ett aktivt liv. 

 

Hemmaplan vill att alla ska få ta del av det positiva som idrott kan medföra. Vi fokuserar inte på prestation utan 
deltagande. Klassiska tävlingsmomenten byts ut mot övningar och lekar där alla kan delta på sina egna villkor. 
Fokus flyttas från vem som vinner till att vara måna om att alla har haft en rolig och aktiv stund tillsammans. 

På måndagar och fredagar under juni så har vi fått chansen att hålla våra aktiviteter i Folkets Park, allas våran hem-
maplan, och vi hoppas att ni vill komma och ta del av en rolig och aktiv stund med oss. 

 

Vi erbjuder en basketintroduktion för alla oavsett om du spelat mycket basket tidigare eller om du aldrig hållit i en 
basketboll förut. För att detta ska vara möjligt så arbetar vi under devisen ”ett barn, en boll” och kommer i så stor 
utsträckning det går se till så att alla får leka med en egen boll under våra aktiviteter. 

Tid: 13.00 – 16.00 
Plats: Parktorget 
Åldrar: 6 – 100 år 

För mer information om Hemmaplan gå in på www.hemmaplan.org eller mejla oss hemmaplan@skanebasket.se. 

Hemmaplan kommer att finnas på plats och hålla i diverse aktiviteter under Lomma Summer Basketball 

by LOBAS. Hemmaplan är ett projekt som drivs i sammarbete med bla Skånes Basketbollförbund och 

nedan finner du lite information om vad de gör.  

http://www.hemmaplan.org

