
             

 

             

 

Välkommen till den 17:e upplagan av 

 

 

 

Vi hälsar er välkomna till Stuvsta Indoor Cup – 

inomhuscupen där alla lag garanteras minst 4 matcher! 

Välkomna att avsluta och börja året med en rolig fotbollsturnering för flickor och pojkar födda 2003-2012 

Cupen kommer att spelas 27-30 december 2019 & 2-6 januari 2020. För mer detaljer om speldatum, klasser, 

och spelformer efterföljande se nästa sida. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Välkommen hälsar Stuvsta IF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄL DITT LAG 
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Klasser & Speldatum - Pojkar 

 

Åldersklasser med slutspel Åldersklasser utan slutspel och 

spelar alla matcher på en dag. 

Åldersklasser utan slutspel och 

spelar alla matcher på en dag 

och med sarg. 

Pojkar födda 2003,  

Speldatum 2/1 eller 3/1 slutspel 

5/1 eller 6/1  

 

Pojkar födda 2008, Nivå: medel, 

Speldatum 5/1 

Pojkar födda 2011,  

Speldatum 3/1 

Pojkar födda 2004,  

Speldatum 30/12 eller 3/1 slutspel 

6/1 

Pojkar födda 2008, Nivå: lätt, 

Speldatum 27/12 

Pojkar födda 2012,  

Speldatum 4/1 

Pojkar födda 2005, Nivå: medel, 

Speldatum 4/1 slutspel 6/1 

 

Pojkar födda 2009, Nivå: medel,  

Speldatum 4/1 

 

Pojkar födda 2005, Nivå: lätt, 

Speldatum 27/12 slutspel 6/1 

 

Pojkar födda 2009, Nivå: lätt,  

Speldatum 27/12 

 

Pojkar födda 2006, Nivå: medel, 

Speldatum 4/1 slutspel 6/1  

 

Pojkar födda 2010, Nivå: medel, 

Speldatum 3/1 

 

Pojkar födda 2006, Nivå: lätt,  

Speldatum 28/12 slutspel 6/1 

 

Pojkar födda 2010, Nivå: lätt, 

Speldatum 28/12 

 

Pojkar födda 2007, Nivå: medel, 

Speldatum 5/1 slutspel 6/1 

 

  

Pojkar födda 2007, Nivå: lätt,  

Speldatum 29/12 slutspel 6/1 

 

  

 

Klasser & Speldatum - Flickor 

 

Åldersklasser med slutspel Åldersklasser utan slutspel och 

spelar alla matcher på en dag. 

Åldersklasser utan slutspel och 

spelar alla matcher på en dag 

och med sarg. 

Flickor födda 2003,  

Speldatum 2/1 slutspel 5/1 

Flickor födda 2008,  

Speldatum 2/1 

Flickor födda 2011,  

Speldatum 3/1 

Flickor födda 2004,  

Speldatum 2/1 slutspel 6/1 

Flickor födda 2009,  

Speldatum 30/12 

Flickor födda 2012,  

Speldatum 4/1 

Flickor födda 2005,  

Speldatum 3/1 slutspel 5/1 

Flickor födda 2010,  

Speldatum 29/12 

 

Flickor födda 2006,  

Speldatum 3/1 slutspel 5/1 

  

Flickor födda 2007,  

Speldatum 3/1 slutspel 5/ 

  

 

Ovanstående tider kan komma att ändras beroende på antal anmälda lag i varje klass. Slutliga tider och 

spelschema meddelas senast två veckor innan cupen startar.  

 



 

 

• Spelformer:  

o F/P03-F/P07. Gruppspel och slutspel för alla klasser om minst 8 lag anmäler sig annars seriespel. 

Slutspelet spelas som en andra gruppspel. Beroende på hur många lag som anmäler sig i klassen 

kan det bli A-, B-slutspel.  

o F/P08-F/P12 spelar bara gruppspel utan resultatpublicering. 

• Speltid:  

o 1x16 minuter alla matcher. 

• Spelregler:  

o Five-a-side, för F/P11-F/P12 med sarg. 

• Priser:  

o Medaljer till alla deltagare i F/P11-F/P12 max 12 st/lag. Pokal och medaljer, max 12 st/lag, till 

1:an, 2:an och 3:an i slutspelsgrupperna.  

• Arrangör:  

o Stuvsta IF  

• Kontaktperson:  

o Bo Henrikson, kansli@stuvstaif.se 

• Anmälningsavgifter: 

o 1700 kr för årskullarna födda 2003-2004.   

o 1500 kr för årskullarna födda 2005-2010.  

o 1000 kr för årskullarna födda 2011-2012. 

 

• Betalning:  

o Vid anmälan får ni ett automatgenererat email där uppgifter 

 

Aktuell information och uppdateringar finner ni på http://www.stuvstaif.se/start/?ID=173030 eller 

https://www.procup.se/cup/33200.htm.  

Anmälan görs via https://www.procup.se/cup/33200.htm. Anmälan skall vara arrangören tillhandla, senast 

den 1 december 2019. Anmälan är giltig först då avgiften är betald. inom 7 dagar från anmälan. Lag som drar 

sig ur efter den 10/12 får inte anmälningsavgiften tillbaka. Lag som drar sig ur innan den 10/12 får 

anmälningsavgiften tillbaka minus en administrationsavgift. 

Schemat kommer att läggas för att ge så kort ställtid som möjligt. Detta innebär att matcherna (med speltid 

1x16) startar var 20 minut. Rullande klocka. Det ligger i allas intressen att hålla tiderna! Även under slutspelet 

är det tidsmässigt tajt, här kommer straffar (3st) att omedelbart genomföras om oavgjort vid full tid i de matcher 

som måste ha en vinnare. Straffar slås från 7 meter. Fullständiga tävlingsbestämmelser kommer att bifogas vid 

schemaläggning.  

Inga överåriga spelare tillåts i F/P03-F/P10 om man inte har personlig dispens, eller fått tävlingsledningens 

godkännande.  

 

Information om den sjuttonde upplagan av Stuvsta Indoor kommer att uppdateras löpande under 

hösten och publiceras på våra hemsidor: http://www.stuvstaif.se/start/?ID=173030 eller 

https://www.procup.se/cup/33200.htm. Spelschemat kommer att publiceras senast två veckor innan cupstart.  

 Välkommen hälsar  

 Stuvsta IF  
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