
 

Linero IF:s 
Lilla Vikingacupen 2016 

 
 
Linero IF inbjuder härmed till en liten cup för sjuåringar, PF7 (pojkar och flickor 
födda 09). Cupen skall inte ses som en tävling utan som en möjlighet för våra yngre 
spelare att få prova på att spela matcher. Antalet lag per förening är maximerat till två. 
 
Vi spelar i Vikingahallen (östra Lund) som är en ganska liten hall där det inte finns 
någon läktarplats, men vi kommer att ställa i ordning bänkar längs långsidorna så att 
supportrar och de vilande lagen skall kunna titta på. Turneringen är sanktionerad av 
Skånes Fotbollsförbund. 
 
Speldagar  Klass Dag    Tid 

PF9 Lördag 13 februari 2016 ca 09.00 – 15:00 (beror på 
antalet lag) 
 

Spelplats Vikingahallen på Linero, Lund 
 
Avgift   450 kr/lag som betalas in på Linero IF pg 108 04 88-8 i samband 

med anmälan dock senast 3 veckor innan speldagen (märk 
inbetalningen med ”Lilla Vikingacupen” och Förening).  

 
Spelform  Max 12 lag där alla lag spelar 3-4 matcher. Ingen slutsegrare 

utses.  
 
Priser  Alla spelare som deltar får medalj (10 medaljer per lag).  
 
Åldersdispens  Om ni, liksom Linero IF, har lag bestående av spelare i olika 

åldrar är det helt OK att ha med någon överårig spelare (max ett 
år) om han eller hon ingår i laget och om syftet är att han eller 
hon skall få vara med och spela snarare än att förstärka.  

 
Spelregler Svenska FF:s spelregler med tillägg av Skånes FF:s spelregler för 

Futsal och följande kompletteringar. Tävlingsledningen 
förbehåller sig rätten att tolka reglerna. 

• Laget får bestå av obegränsat antal spelare (dock 10 medaljer 
per lag). 

• Skor med svart sula som lämnar märke får inte användas. 
• Matchtiden är 1x12 minuter. 
• Matchen startas med nedsläpp. 
• Laguppställning skall lämnas in till sekretariatet innan lagets 

första match. 
• Namn och tröjnummer måste överensstämma. 

 
Kiosk  Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika i hallen. 
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Anmälan  Till David Gustavsson senast 15 december. Tänk på att 
anmälan inte är definitiv förrän betalningen är inkommer på 
vårt PG. 

 
Upplysningar Ring eller mejla David Gustavsson. 
 
Övrigt  Spelschema och mer information kommer att läggas ut på vår 

hemsida samt skickas till de anmälda lagen ca 1 vecka innan 
cupen. 

 
 
 
VÄLKOMMEN MED ERA ANMÄLNINGAR! 
hälsar 
LINERO IF 
www.lineroif.se 
 
David Gustavsson  
gustavsson.david@gmail.com 
0738-53 01 50 


