
 

 

 

 

Välkommen till 

 

 

Söndag 29 september 2019 

  
 

Sundbybergs IK Fotboll har nöjet att välkomna er till årets sista Internliga 2019 

på Golfängarnas bollplan. Internligan är ett tillfälle då alla våra träningsgrupper 

som är 6 år gamla samlas och spelar sina första matcher internt mot de andra 

grupperna. Nytt sedan förra året är att vi följer Svenska Fotbollsförbundets nya 

spelformer och kommer att spela samtliga matcher 3 mot 3 istället för 5 mot 5 

som tidigare. 



 

 

 

Information 

 

Matchtiden är 4x3 minuter med 5 minuters mellanrum mellan varje match. Matcherna spelas 3 mot 3, 

d.v.s. med 3 utespelare på planen samtidigt i respektive lag. Inga målvakter. 

 

Matcherna spelas på Golfängarnas Bollplan och benämns vid Plan 1, 2 och 3. Vilken plan som är 1 

respektive 2 och 3 kommer att framgå via skyltar. 

 

Spelarna ska bära sin vanliga klädsel de har på fotbollsträningarna. Benskydd och fotbollsskor. 

 

Lagen skiljs åt genom att de spelar med varsin färg på sina västar som avviker från varandra. 

Tränarna ska ta med träningsgruppens egna västar men det finns även ett begränsat antal västar att 

låna på plats. 

 

Observera att det finns tillgång till toalett men inte några omklädningsrum. Ingen spelarförteckning 

eller laguppställning behöver lämnas in. 

Vi kommer att driva ett enklare fik där vi kommer att sälja kaffe, fikabröd, dryck etc. 
Tänk på att fiket endast tar emot betalning med kontanter eller Swish. 
 
Riktlinjer för Internligan att tänka på! 
 

 Detta är barnens arrangemang. 

 Alla barn spelar lika mycket. 

 Vi noterar inga resultat och räknar inga tabeller. 

 Ledarna instruerar glatt och positivt. 

 Föräldrarna hejar men instruerar inte. 

 Respektera domarna, vi använder våra egna ungdomar som är under utbildning. 

 Ledarna står på ena långsidan. Föräldrarna står mitt emot på andra långsidan. 

 Vi tillåter varken föräldrar eller tränare att stå direkt bakom målen. 

 Kom ihåg att fotboll ska vara roligt! 
 

Hitta till Golfängarna 
Adress: Dimslöjan 6, 172 40 Sundbyberg 

Kommunalt: Bäst är att ta buss 515 och kliva av vid Tuletorget. Därifrån följer du Vackra vägen, hela 
vägen ner tills du kommer till Dimslöjan/Golfängarnas BP.  
 
Med bil: Parkeringsmöjligheterna i närheten av planerna är mycket begränsade så parkera gärna 
längs med Vackra vägen och promenera sista biten till planen. Vi vill varna för höga parkeringsböter 
vid felaktig parkering i närheten av planen. 
 
Klicka på följande länkar för att underlätta att hitta till planen: 
Karta via Google Maps 
Karta via Hitta.se 
 
Anmäl er senast 20 september! En lagledare eller tränare skickar ett mail till fotboll@sik.org senast 
den 20 september hur många lag er träningsgrupp vill delta med. Vi rekommenderar att ett lag består 
av ca 6 deltagande barn, 3 på planen och 3 avbytare är optimalt. Skicka ut en intresseanmälan till alla 
spelare först, när ni ser hur många som är tillgängliga anmäler ni sedan antal lag därefter. Har ni 
några frågor kontaktar ni Fotbollskonsulenterna >> 
 

https://www.google.se/maps/place/Dimsl%C3%B6jan+6,+172+40+Sundbyberg/@59.3705405,17.9730242,661m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x465f9dd90cf058df:0x3303676b7b4bb53e!2sGolf%C3%A4ngarna!3b1!8m2!3d59.3721072!4d17.9742336!3m4!1s0x465f9dd95be6920b:0x27f2b506c9224354!8m2!3d59.3705378!4d17.9752088
http://www.hitta.se/kartan!~59.36963,17.97569,16z/tr!i=F4k03qhk/search!st=plc!q=Dimsl%C3%B6jan%206%2C%20Sundbyberg!b=59.36039:17.93462,59.37982:18.01702!t=combined/tileLayer!l=1
http://www.sikfotboll.se/sidor/sik-fotboll-kansli/

