I SAMARBETE MED

25 – 26 MAJ 2019
ÅRBY IP • ESKILSTUNA

Det här får
du i ditt deltagarpaket

ATT TÄNKA PÅ FÖR
LÄRARE, LEDARE OCH
FÖRÄLDRAR I SAMBAND
MED KURIRENBOLLEN:

En T-shirt med snygg
logo från Svea Skydd.
Obs! T-shirten ska användas
på matcherna under turneringen.

Att endast tröjorna i deltagarpaketen
är tillåtna som matchtröjor. Bortalaget
får låna västar.

En vattenflaska från Volvo.

Klass: 1 - 3 spelar 5 manna.
Klass: 4 - 6 spelar 7 manna.
Hämtning av deltagarpaketen:
Söndag 19 maj kl 10 - 12,
måndag 20 – torsdag 23 maj
kl. 15 - 18 på Citys kansli på
Årby IP. En ansvarig
vuxen/ledare hämtar ut
deltagarpaketen till hela
laget.
Spelprogrammet
presenteras på
www.kurirenbollen.se
senast en vecka före
turneringen.

Att anmäla två lag vid många spelare
i klassen.

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Anmälan görs lagvis av en vuxen
ledare (minst 20 år) som kommer att vara
med laget under speldagen, på vår hemsida www.kurirenbollen.se senast 2 maj.
Deltagaravgiften på 120:-/deltagare
betalas in lagvis till bankgiro 784-1554
där ni skriver ert lagnamn eller skola + klass
i meddelandet.
Senast den 4 maj ska inbetalningen göras.
OBS! Lagledaren betalar för samtliga
deltagare. OM ni efter anmälan måste dra
tillbaka er anmälan så MÅSTE ni skicka ett
meddelande till nedanstående mailadress.
Det räcker alltså inte med att endast utebli
med betalningen, det kan då bli fel vid
lottningen av matcherna.

LAGSPONSORER
Maila uppgifter till oss med företagets
namn, adress, postnr, ort, antal deltagare
och lagnamn. Så skickar vi ut en faktura.
Även sponsorn ska betala senast den
4 maj. Så meddela oss i god tid, tack.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER FÖR
KURIRENBOLLEN.
Lagen ska vara klasslag eller en kombination av parallellklasser från samma skola.
Minst två tjejer eller killar måste vara på
plan samtidigt.
Speldagar: Årskurs 1, 3 & 5 lördag 25 maj.
Årskurs 2, 4 & 6 söndag 26 maj.
Antal matcher: Vår mållsättning är att alla lag
ska få spela minst fyra matcher. Vi anpassar oss
efter Södermanlands fotbollsförbunds regler.
Matchtider: Alla matcher spelas 1 x 15 min.
Ledare: Observera att det även krävs en lagledare och en matchvärd (över 20 år) till varje
anmält lag. Matchvärden är alltid matchvärd för
sitt eget lags matcher. Matchvärden får låna en
väst av domaren och hjälper till att hålla publik
på behörigt avstånd från planen och ser till att
matchen startar på utsatt tid.
Antal spelare: Fem / sju spelare på planen
varav minst två flickor eller två pojkar.
Fritt antal avbytare.
Priser: 1 pokal till alla deltagande lag.
Försäkringar: Aktuella egna olycksfallsförsäkringar eller skyddet i hemförsäkringen gäller.
Allmänt: Benskydd rekommenderas liksom
idrottsskor eller fotbollsskor utan dobbar.
Hämtning av deltagarpaketen sker söndag 19 maj
kl 10 - 12, måndag 20 – torsdag 23 maj kl. 15 - 18
på Citys kansli på Årby IP. Vi rekommenderar
att ansvarig vuxen ledare hämtar/kvitterar ut
deltagarpaketen.
Spelprogrammet presenteras på
www.kurirenbollen.se senast en vecka
före turneringen.

MER INFORMATION
Gå in på vår hemsida www.kurirenbollen.se eller maila till kansli@eskilstunaunited.se

