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FRISCO-CUPEN 2016 
 
IK Frisco inbjuder härmed för 38:e gången till traditionell turnering i 
fotboll för flickor och pojkar på Katebovallen, mellan Herrljunga och 
Vårgårda, mitt i Västergötland. 
 
ÅLDERSGRUPPER 
F8, F9, F10, F12 och F14 
P8, P9, P10, P12 och P14 
 
Dispens ges för en överårig spelare per lag. Spelaren får vara max ett år äldre. 
 
 
SPELDAGAR 
Fredag den 1/7 (kväll) för F14 och P14 
Lördag den 2/7 för F8, F10, P8 och P10 
Söndag den 3/7 för F9, F12, P9 och P12 
 

Speldagen för någon åldersgrupp kan i undantagsfall komma att ändras om antal 
lag som deltar under respektive speldag behöver jämnas ut. 
 
 
TÄVLINGSFORM 
10- till 14-årsgrupperna spelas i form av gruppspel där alla möter alla i 
enkelserier. Därefter slutspel. 
 
F8, F9, P8 och P9 spelas utan poängberäkning. 
 
Cupen sanktioneras av Västergötlands Fotbollförbund. 
 
 
MATCHTID 
2x10 minuter i samtliga grupper. 
 
 
ANTAL SPELARE 
10- till 14-årsgrupperna spelar i 7-mannalag. 
F8, F9, P8 och P9 spelas i 5-manna lag. 
 
 
 
 

 
ANMÄLAN 
För det första laget i F8, F9, P8 och P9-grupperna är anmälningsavgiften 400 kr, 
därefter 200 kr för varje ytterligare lag i samma grupp. 
För 10-14-årsgrupperna är avgiften 600 kr för det första laget, därefter 400 kr för 
varje ytterligare lag i samma grupp. 
 
Anmälan görs genom inbetalning av avgiften till bankgiro 622-1121 eller 
swisha till 123 338 40 70, ange klubbens namn, antal lag i varje grupp. 
Man kan också anmäla sig genom e-mail till ikfrisco@telia.com och sedan betala 
anmälningsavgiften via bankgiro, Swish eller kontant i samband med cupen. 
 
Antal lag i varje åldersgrupp är begränsat. Vid för många anmälda lag i en grupp 
får de först anmälda lagen företräde.  
Anmälan är bindande. ANMÄLAN GÖRS SENAST DEN 5 JUNI 2016. 
 
 
SPELPROGRAM 
Spelprogram med regler och övriga upplysningar kommer att finnas på 
www.ikfrisco.se. 
 
 
PRISER 
Priser i form av ett lagpris samt medaljer (max 12 st) till spelarna delas ut till de 
tre första lagen i varje åldersgrupp. Gäller ej F8, F9, P8 och P9.  
 
 
FÖRSÄLJNING 
Försäljning av varm korv, hamburgare, kaffe, dricka, smörgåsar, godis och glass. 
 
 
UPPLYSNING 
Ytterligare information om turneringen kan erhållas av Stefan Berggren arb. 
0513-545 06, mobil 0703-50 36 20 eller genom e-mail till ikfrisco@telia.com.  
Senaste nytt om Frisco-Cupen finns på www.ikfrisco.se. 
 
 
Vi önskar Er förenings ungdomslag HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till en trevlig 
fotbollsfest! 
 

IK FRISCO 


