
Vä lkomnä till Tomtebocupen 2016 

Varmt välkomna till en rolig fotbollsdag hos oss på Tomtebo. Här kommer den kompletterande 

information ni behöver inför cupen den 1 maj 2016. Hör av er vid eventuella frågor inför cupen! 

Deltagande lag 
Guif f04 Carlshem/Sofiehem 
Sörfors IF f04 
Ersmarks IK  f04  
Mariehem SK F04 
Sävar IK f04 
Guif Tomtebo f04 

Parkering & övriga transporter 
Parkering finns på båda sidor om Sjöfruskolan, röda markeringar nedan. Vill man ta bussen hit så 

stannar buss 8 ca 100 meter från planen. Hållplatsen heter Tomteboparken, blå markering nedan. 

 

Sekretariat och informationsdisk 
Cupens sekretariat är beläget i den lilla boden inne på planområdet. Anmäl laget vid ankomst och 

ange namn på samtliga spelare och kontaktuppgifter till de ledare som är närvarande under dagen. 

Vänligen fyll i och returnera bifogad blankett för deltagaruppgifter senast tisdag 26/4. 

Matchresultat kommer att anslås på utsidan av sekretariatet. Sekretariatet tar hand om eventuella 

upphittade föremål. 

  



Omklädningsrum/Toaletter 
Vid ankomst tilldelas varje lag ett omklädningsrum som delas med ytterligare två lag. Toaletter finns i 

anslutning till omklädningsrummen. Vi kommer att ha folk som tittar till omklädningsrummen och 

toaletterna under dagen, så att de är fräscha. Men vi tar inte ansvar för kläder och andra värdesaker. 

Lämna inget värdefullt i omklädningsrummen!  

Om olyckan är framme 
Under hela dagen finns sjukvårdsutbildad personal på plats och kan hjälpa till med lättare skador. 

Våra sjukvårdare kommer att bära särskilda västar och kan alltid nås via sekretariatet. Vid allvarligare 

olyckor eller sjukdomar hänvisar vi till 112. 

Försäljning under dagen 
I anslutning till planen kommer det att finnas försäljning av både mat (hamburgare), dryck, fika och 

godis. Vi har dock ingen möjlighet att ta emot kortbetalning. Kontakter och Swish gäller under dagen. 

Tävlingsbestämmelser & spelschema 
Lagen har lottats till två stycken grundspelsgrupper. Alla matcher spelas i 2x15 minuter. Planen har 

plats för 1 match åt gången. Vi tillåter upp till 2 överåriga spelare på plan åt gången.  

Det blir grundspel, slutspel (semifinaler och final), samt två placeringsmatcher (5:e/6:e plats & 

3:e/4:e plats). Totalt 11 matcher under dagen. Samtliga lag garanteras minst 3 matcher. 

Alla deltagande spelare tilldelas diplom. Ettan och tvåan får dessutom medaljer. Efter 

placeringsmatcherna, samt efter avslutad final kommer medaljer och diplom att delas ut medan 

namnen läses upp av speaker. 

Se bifogade dokument för spelschema och tävlingsbestämmelser. 

Övriga frågor under dagen 
Vänd er i första hand till sekretariatet där ni kan få svar på det mesta. Vi som är cupansvariga 

kommer att finnas tillgängliga under dagen. 

Ansvarsområde Namn Kontakt 

Huvudansvarig, försäljning Elin Helsing-Wålstedt 070-3746414 

Sekretariat/Information Carola Lestander Kontaktas via sekretariatet 

Sjukvård/Omklädning/Toaletter Annica Bengtsson 070-6111476 

 


