Inbjudan till

SKADEVI CUP
FÖR KILLAR OCH TJEJER 12-17 ÅR

1-3 JULI 2016
Välkommen till Skövde!

VIKTIGA DATUM:

INFORMATION:

1 maj:

Fullständiga tävlingsbestämmelser och övrig

 Sista anmälningsdag

information finns på hemsidan:

 Anmälningsavgiften ska vara betald

www.skadevicup.se

31 maj:
 Sista dag för ändring av antal deltagarkort
 Sista dag för betalning av deltagarkort
 Sista dag för beställning av specialkost

KONTAKT:
Telefon: 0500 – 48 28 66 / 0702 – 02 79 58
Kontaktperson: Francisco Verona
E-postadress: info@skadevicup.se
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Välkomna

VÄLKOMMEN TILL 2016
ÅRS JUBILEUMSUPPLAGA
AV SKADEVI CUP!
För 40:e året i rad bjuder IFK Skövde Fotbollsklubb in till fotbollsfest
i Skövde med spännande matcher. Skadevi cup är den perfekta
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Det är lätt att hitta hit och Skövde med om-

40

avslutningen för vårsäsongen och pågår den 1-3 juli.

nejd har mycket roligt och sevärt att erbjuda.
Förra året var turneringen större än någonsin,
det var 334 lag som gjorde upp om medaljerna och i år förväntas lika många komma
och kämpa om de ädla medaljerna. Upplägget är som alltid med
många fina gräsplaner och en väl inarbetad organisation som tar
hand om er under ert besök.

Varmt välkomna till Skadevi cup 2016

VÅRT FRAMGÅNGSKONCEPT:


Många deltagande lag



Bra logistik med många fina gräsplaner



Hög klass på domare



Fullständig resultatservice på nätet



God näringsrik och vällagad mat



Alla har roligt!

SÅ HÄR SPELAR VI:
KLASS

SPELARE

SPELTID

P 12 (födda 04)

9-manna

2 x 20 min

P 13 (födda 03)

9- alt 11-manna

2 x 25 min

P 14 (födda 02)

11-manna

2 x 25 min

P 15 (födda 01)

11-manna

2 x 25 min

P 16/17 (födda 99/00)

11-manna

2 x 25 min

F 12 (födda 04)

9-manna

2 x 20 min

F 13 (födda 03)

9-manna

2 x 25 min

F 14/15 (födda 01/02)

11-manna

2 x 25 min

SLUTSPEL:

F 16/17 (födda 99/00)

11-manna

2 x 25 min

A- och B-slutspel

ANMÄLAN OCH BETALNING:
Anmäl er och betala avgiften senast den 1 maj. Vissa åldersklasser kan bli fulltecknade
innan sista anmälningsdatum och därför är det bra att anmäla laget i god tid för att
försäkra sig om plats. Anmälan är preliminär tills betalningen har registrerats via vår
hemsida www.skadevicup.se
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
1.000 kr för kategori A
2.500 kr för kategori B och C

GÄSTKORT:
KATEGORI A:
Hårdförläggning, skola eller liknande, från torsdag till söndag. Inkl 3 st frukost,
3 st lunch och 2 st middag. Deltagaravgift 1.025 kr/person. 1 ledare gratis per lag.
KATEGORI B:
Lag som ordnar eget boende.
KATEGORI C:
Lokala lag som inte behöver boende.
För lag med eget boende (B) och lokala lag (C) finns möjlighet att köpa till ett matpaket
där det då ingår 3 st lunch och 2 st middagar (ej frukost). Priset är 375 kr/person.

GRUPPSPEL:
4-5-lagsgrupper

