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Stora Vikingacupen 2017 
 
Linero IF inbjuder härmed till en 7-mannacup för pojkar födda 2009 (P8). Linero IF är en förening 
för alla och vi rankar prestationen högre än resultatet. Cupen kan ses som en förberedelse inför 
vinterns träning på lite större ytor inför nästa års övergång till 7-mannaspel.  
 
Vi spelar på Lineros konstgräsplan på Linero IP. Där finns två 7-mannaplaner och en 
uppvärmningsyta däremellan. Turneringen är sanktionerad av Skånes Fotbollsförbund. 
 
Inbjudna lag: Bjärreds IF, BK Olympic, Eslövs BK, FC Trelleborg, Helsingborgs IF, Högaborgs 
BK, Husie IF, IK Wormo, LB07, Malmö FF, Skanör Falsterbo IF, Staffanstorps United, Veberöd 
AIF, Vellinge IF och Wä IF bjuds in för att delta. Maximalt 16 lag kan delta. Först till kvarn! 
 
Speldag Söndagen den 15 oktober 2017 
 
Spelplats Linero IP:s konstgräsplan, Linero, Lund 
 
Anmälan Till David Gustavsson (gustavsson.david@gmail.com) senast 20 september 2017   
 
Avgift 600 kr/lag som betalas in på Linero IF pg 108 04 88-8 i samband med anmälan, dock 

senast tre veckor innan speldagen (märk betalningen med ”Stora Vikingacupen P09” 
och Förening). 

 
Priser Medaljer till alla. 
 
Matchform Minst tre matcher per lag. 
 
Spelregler Svenska FF:s spelregler med tillägg av Skånes FF:s spelregler för 7-mannafotboll. 
 Notera särskilt: 

• Matchtid: 2 x 15 min 
• Laget får bestå av ett obegränsat antal spelare men en spelare får enbart delta 

i ett lag. 
• Flygande byten. 
• Målvakten får inte ta upp bollen med händerna vid avsiktligt bakåtpass. 
• Vid inspark får målvakten, från valfri plats inom straffområdet, sätta bollen 

i spel genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller 
genom att kasta ut den. 

• Inga resultat bokförs eller redovisas i till exempel tabeller. 
 
Kiosk Vi erbjuder hamburgare och korv med bröd, våfflor, frukt, kaffe, te, läsk, kakor, 

smågodis mm i vår kiosk som är belägen precis vid konstgräsplanen. 
 
Omklädningsrum 
/toalett I näraliggande Linerogården finns fyra omklädningsrum med toaletter. Lämna inte 

värdesaker i omklädningsrummen! Två toaletter finns också vid planen. 
 
Transport Besökande lag och publik uppmuntras till att komma cyklandes eller att åka 
 kollektivtrafik till Linero IP. Närmaste busshållplats med stadsbuss 3 mot Östra 
 Linero är Tre Högars park. Parkeringsmöjligheter för bilar är begränsade. 


