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Gå in på www.fotbollscuper.nu och 

välj Nyköpings VårCup 2018.

Anmäl er via anmälningsfliken, fyll i alla uppgif-

ter noga och välj boendealternativ. (Antal delta-

gare går att justera fram till slutbetalning.)

Bekräftelse och mer uppgifter om er 

anmälan skickas via e-post.

Gör så här vid anmälan:

1

2

3

9-11 MARS
Pojkar 16 (födda 2002), Pojkar 14 ( födda 2004) 

16-18 MARS
Pojkar 15 (födda 2003), Flickor 16-15 (födda 2002/2003)

23-25 MARS
Pojkar 13 (födda 2005), Flickor 14-13 (födda 2004/2005)

Perfekt start på säsongen!



Nyköpings BIS Fotboll och IFK Nyköping 
inbjuder härmed för 8:e året till Nyköpings 
VårCup. En kvalitetsturnering som spelas på 
konstgräs på Rosvalla i Nyköping.

Turneringen är den perfekta inledningen på säsongen och 
den är öppen för lag från hela Skandinavien. 
Alla lag bor kvar i Nyköping. Ta med hela gänget och få en 
perfekt start på säsongen till ett bra pris! 

DATUM OCH ÅLDERSKLASSER

TURNERINGSFORM
Alla matcher spelas på tre konstgräsplaner inom 
200 m avstånd från varandra. Matchtiden är 2x20 minuter.
 
OBS! Vi tillämpar principen först till kvarn och har plats för 
max 10 lag per åldersgrupp inklusive arrangörsklubbarna. 
Senast två veckor före cupen får ni spelprogram samt 
övrig information. 

Alla matcher döms av domare från Nyköping FDK och 
Södermanlands Fotbollsförbund. Domarutbildning kan 
förekomma.

SANKTION
Rosvalla Nyköping Cup är sanktionerad av Sörmlands 
Fotbollförbund. Det är tillåtet att använda fritt antal spelare 
till matcherna. Max en överårig (1 år) spelare får finnas på 
plan i varje lag, vid fler dispenser ladda ner ansökan från 
hemsida och skicka in till oss för beslut. I övrigt tillämpas 
regler i enlighet med SvFFs regelbok.

ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT
Ni anmäler ert lag via turneringens hemsida 
www.fotbollscuper.nu.
Betalning av anmälningsavgiften på 2 500 kr sker via faktura 
från arrangören. Återbetalning av anmälningsavgift medges 
ej vid eventuellt avhopp.
   
DELTAGARAVGIFT 
Deltagaravgiften beror på vilket boendealternativ ni väljer. 
Alla deltagare måste välja ett av boendealternativen vid 
anmälan.

DELTAGARAVGIFT OCH 
BOENDEALTERNATIV 
Alla deltagare måste bo kvar i Nyköping. Ni har tre olika 
alternativ att välja på. 

BOENDEALTERNATIV

I ALLA BOENDEALTERNATIVEN INGÅR: 
Middag fredag, lunch och middag lördag samt lunch sön-
dag serveras på Rosvalla. Frukost serveras på morgonen 
beroende på val av boendealternativ. Antingen på hotellet 
eller på Rosvalla.

NYKÖPINGS VÅRCUP 2018     

” Vi vill tacka för en otroligt bra arrangerat cup! Vi är jättenöjda med hela 
cupen och kommer varmt att rekommendera den till andra lag i vår 
klubb. Ni har verkligen lyckats ordna er cup på bästa möjliga sätt och 
vi är imponerade av er fina anläggning!

Forssa BK

Några röster 
från tidigare 
cuper:

9-11 mars:   
Pojkar 16 (födda 2002)   11-manna
Pojkar 14 (födda 2004)    11-manna

16-18 mars:   
Pojkar 15 (födda 2003)   11-manna
Flickor 16/15 (födda 2002/2003)  11-manna

23-25 mars:   
Pojkar 13 (födda 2005)     9-manna
Flickor 14/13 (födda 2004/2005)  11-manna

Connect Hotel  1 100:-/person 
Del i 3-4 bäddsrum, Quick Sleep. 
Hotellet ligger 12 km från spelplanen, cirka 15 
minuter med bil

Hotell i Nyköping  1 400:-/person 
Del i 3-4 bäddsrum. 
Hotellen ligger ca 3-5 km från spelplanen.
(Vi fördelar lagen utefter plats på följande hotell;
Good Morning Hotel, Scandic Stora Hotellet)

Skolsal  900 kr/person 
Laget bor på hårt underlag och tar med egen 
sovutrustning. 100-500 m från spelplats. 

Tillägg
Extra hotellnatt 400 kr/person. Begränsat antal 
Extra natt i skolsal 150 kr/person.
Enkelrum 300kr/person



” ”Vi vill bara skicka ett tack till er som arrangör av 
helgens cup. Vi har haft en toppenhelg i Nykö-
ping med bra fotboll, trevligt hotell och god mat. 
Vi ses förhoppningsvis nästa år igen!

Stort tack för en mycket bra och trevlig cup. 
Högsta betyg till er! Även maten var mycket 
uppskattad av oss och killarna. Hotellet 
fungerade också väldigt bra.

Rönninge Salem Fotboll Täby IS FK

Observera att priset gäller lika för spelare, ledare 
och medföljande anhöriga bara det bokas direkt med 
laget! All bokning och övriga kontakter sker med oss 
arrangörer. Återbetalning vid avhopp av deltagare med 
mindre än fem dagar kvar till turneringen återbetalas ej 
utan sjukintyg från läkare.

SLUTBETALNING
Sker via faktura från cuparrangören. De registreringar 
som deltagande lag gör i MyTeam under anmälnings-
tiden fram till den 23 februari gäller som fakturerings-
underlag.

Slutbetalningen skall ske SENAST 14 dagar innan 
ankomst. Eventuella ändringar efter betalning faktureras 
eller återbetalas i efterhand. 
Vid eventuell återbetalning måste detta ha godkänts av 
cuparrangör innan ankomst. 

AVANMÄLAN 
Vid avhopp senare än 1 mars och vid bokning av hotell 
utgår en avgift för förhandsbokade hotellrum på 300 kr/
deltagare. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avhopp. 

PRISER
Lagpriser delas ut till de första två lagen i varje ålders-
grupp.

INFORMATION 
Gå in på vår hemsida: www.fotbollscuper.nu
eller ring 0155-19 01 90 (NBIS kansli), 
070-521 66 93  (IFK Nyköpings kansli).

Hjärtligt välkomna till 
Nyköpings VårCup 2018

FOTBOLLSCUP FÖR TJEJER OCH KILLAR 

fotbollscuper.nu



Hotellets läge och dess 
rymliga, moderna design 
gör det till ett utmärkt 
val för såväl affärs- 
resenärer som familjer. 
Hotellet erbjuder, frukost-
buffé, boule, biljard,  
relax med bastu, 
fri internet, Kabel Tv, 
hela hotellet är rökfritt.

Idrottshotellet
i nyköping

Vakna utvilad
vinn matchen!

www.connecthotels.se
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SPELAS UNDER VÅREN 2018

WWW.FOTBOLLSCUPER.NU

HOS OSS  
ÄR DU ALLTID  
EN VINNARE!

GOOD MORNING+ NYKÖPING
GUMSBACKEVÄGEN 2 • 611 38 NYKÖPING • TEL 0155-289000 • 

NYKOPING@GMORNINGHOTELS.SE


