
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUVSTA OUTDOOR 2018 
 

Tisdag den 1:a Maj 
 
 
 
Välkomna till åttonde upplagan av Stuvsta outdoor cup. I år med speldatum tisdag den 1:a Maj 
2018. 
 
 
Stuvsta outdoor körs i form av 5-, 7- och 9-manna fotboll. 
 
 

• 9-manna för flickor och pojkar födda 2005 och 2006.  
• 7-manna för flickor och pojkar födda 2007 och 2008. 
• 5-manna för flickor och pojkar födda 2009 och 2010. 

 
Alla matcher spelas på en och samma dag på konstgräsplanerna runt om i Huddinge (Stuvsta IP, 
Segeltorps IP, Källbrinks IP, Visättra IP, Kvarnberga IP &  Sörskogens IP).  
Vi följer förbundets nya riktlinje. 
 
 
Vårt mål är att arrangera en cup med bra organisation, god service samt ordning och reda. 
 
 
Varmt välkomna till Stuvsta outdoor



 

 

Spelformer enligt nedan:  
9-manna för flickor och pojkar födda 2005 och 2006 i form av gruppspel enligt nya riktlinjer 
från fotboll förbundet. 
  

Matchtid: 2 x 13 minuter 
Speldag: Tisdag den 1:a Maj 2018  
Spelplaner: Konstgräs på Källbrinks, Visättra, Sörskogens, Segeltorps eller Stuvsta 
IP..  
Antal matcher: Samtliga lag får lika många matcher (4 matcher var) 
Priser: Statyetter till alla lag. 

 
7-manna för flickor och pojkar födda 2007 och 2008 i form av gruppspel enligt nya riktlinjer 
från fotboll förbundet. 
  

Matchtid: 2 x 13 minuter 
Speldag: Tisdag den 1:a Maj 2018  
Spelplaner: Konstgräs på Källbrinks, Visättra, Sörskogens, Segeltorps Stuvsta IP, 
Kvarnberga IP.  
Antal matcher: Samtliga lag får lika många matcher (4 matcher var) 
Priser: Statyetter till alla lag 

 
5-manna för flickor och pojkar födda 2009 och 2010 i form av gruppspel enligt nya riktlinjer från 
fotboll förbundet. 
  

Matchtid: 2 x 13 minuter 
Speldag: Tisdag den 1:a Maj 2018  
Spelplaner: Konstgräs på Källbrinks, Visättra, Sörskogens, Segeltorps  Stuvsta IP, 
Kvarnberga IP.  
Antal matcher: Samtliga lag får lika många matcher (4 matcher var) 
Priser: Medaljer till alla spelare (max 10 st per lag) 

 
Anmälan sker senast den 20:e April 2018 via cupens 
hemsida: http://www.procup.se/cup/31627.htm 
 
 
”Först till kvarn” gäller, begränsat antal platser. 
 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften för 5-manna är 1200 kr, för 7-manna 1600 kr och för 9-
manna 2000 kr och betalas i samband med anmälan till Stuvsta IF, BG 5285 -8024. Anmälan är 
utförd först när avgiften är betald. 
 
Stuvsta outdoor kommittén  
E-post: kansli@stuvstaif.se 
Cupens hemsida: http://www.procup.se/cup/31627.htm 
 


