Lördag 11 augusti 2018
Orkanvallen - Skultorp
Skultorps IF inbjuder till Nabben Cup 2018 som
spelas på Orkanvallen vid kanten av Billingen.

Vi spelar i klasserna F/P7, F/P8, F/P9 och F/P10.
F/P7 spelar 3 x 4 min, övriga klasser spelar 3 x 8 min.

Anmälan senast 2018-06-08
på www.nabbencup.se

NYHET! Mindre
planer &
3 spelperioder.
Enligt SvFF nya
nationella
spelformer för
barnfotboll
2018

- utlottning av lagpriser
- trevliga kringaktiviteter
- allt på en plats
- mysig atmosfär och omgivning
- Nabbenburgare, korv med bröd, kiosk
- lotterier

För mer information:
www.nabbencup.se eller 0703-721819

Vi följer Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU)
inom Västergötlands Fotbollsförbund 2018. Samt de nya spelformerna ”Så spelar vi 3mot 3,
Så spelar vi 5 mot 5 och Så spelar vi 7 mot 7”. I den uppdaterade ”Fotbollens spela, lek
och lär” (www.svenskfotboll.se/fsll) hittar vi de gemensamma riktlinjerna som ska
ge en god fotbollsmiljö i barn- och ungdomsfotbollen.

Nabben cup klasser, speltid och anmälningsavgift:

P10, pojkar födda 2008 eller senare, spelar 7 mot 7, 3 x 8 min, 800 kronor / lag
F10, flickor födda 2008 eller senare, spelar 7 mot 7, 3 x 8 min, 800 kronor / lag
Alla lag får spela 4-5 matcher. Planstorlek 50 x 30 m och bollstorlek 4.
P9, pojkar födda 2009 eller senare, spelar 5 mot 5, 3 x 8 min, 800 kronor / lag
F9, flickor födda 2009 eller senare, spelar 5 mot 5, 3 x 8 min, 800 kronor / lag
Alla lag får spela 4-5 matcher. Planstorlek 30 x 20 m (nytt för 2018) och bollstorlek 3.
P8, pojkar födda 2010 eller senare, spelar 5 mot 5, 3 x 8 min, 800 kronor / lag
F8, flickor födda 2010 eller senare, spelar 5 mot 5, 3 x 8 min, 800 kronor / lag
Alla lag får spela 4-5 matcher. Planstorlek 30 x 20 m (nytt för 2018) och bollstorlek 3.

P7, pojkar födda 2011 eller senare, spelar 3 mot 3, 3 x 4 min, 300 kronor / lag
F7, flickor födda 2011 eller senare, spelar 3 mot 3, 3 x 4 min, 300 kronor / lag
Alla spelare i 3-manna får en t-shirt. T-shirten kan användas som matchtröja och den
delas ut vid anmälan i sekretariatet på matchdagen. Max 3 avbytare till varje match,
totalt 6 spelare/lag i 3 mot 3. Matcherna spelas på Putteplan (konstgräs) och utan målvakt.
Planstorlek 15 x 12 m och bollstorlek 3. Lagen får spela 3-4 matcher.

Sista anmälningsdag är fredag 2018-06-08.

Nabben Cup spelas utan slutspel och inga segrare koras i någon klass. Cupen är sanktionerad
av Västergötlands Fotbollsförbund.

Samtliga matcher döms av utbildade föreningsdomare. Vardera laget ställer upp med en
linjeman i respektive match, arrangören tillhandahåller flaggor.

Anmälan görs på www.nabbencup.se.
Anmält lag är registrerat som deltagande först när anmälningsavgiften är betald till Skultorps IF
Anmälan är bindande och anmälningsavgift återfås ej vid återbud. Vi förbehåller oss rätten
att begränsa antalet deltagande lag. Betalningsdatum avgör anmälningsordningen.

