Sedan Killebäckshallen byggdes, för mer än 35 år sedan, har det arrangerats Sandby-cup
i inomhusfotboll. Södra Sandby IF har varit med hela tiden och nu bjuder vi in er att delta
ytterligare en gång, nu med det nya upplägget vi introducerade 2015.
Vi kommer att spela under tre helger i november i sället för vid två tillfällen under
året. Därför kommer vi att varva flick- och pojkgrupper. Vi spelar i Killebäckshallen i Södra
Sandby. Preliminär speltid finns i denna inbjudan. Varje åldersgrupp maximeras till 8-12 lag
beroende på ålder. Tävlingkommittén förbehåller sig rätten att ändra detta om det behövs på
grund av tidsskäl. Varje klubb får ställa upp med max två lag. Upplägget blir
• F/P03-04: gruppspel med minst 3 matcher per lag, följt av slutspel som börjar med
semifinaler. De fyra främsta lagens spelare och ledare får medaljer och lagen pokal
och blommor. De lag som kvalificerar sig till slutspel får i regel genomföra detta i
anslutning till avslutat gruppspel. Bästa utespelare och bästa målvakt i finalspelet (lag
1-4) får en t-shirt.
• F/P05-10: serie- och resultatlöst spel, 3-4 matcher/lag beroende på ålder. Inga resultat
kommer att redovisas eller bokföras och inga tabeller sammanställs. Samtliga spelare
belönas med medalj eller liknande.
Alla ledare får gratis kaffe i kiosken.

Anmälan

Anmälningsavgiften är:
F/P08-10: 600 kr		
F/P05-07: 700 kr		
F/P 03-04: 750 kr
Er anmälan samt anmälningsavgift skall vara inkommen senast den 29 okt 2017. Anmälan kan
göras via vår hemsida (http://www.ssif.se). Där hittar du ett anmälningsformulär att fylla i.
Ange din email adress, så får du ett svarsmail som bekräftelse på att din anmälan har kommit
fram.
Anmälningsavgiften skall sättas in på SANDBY-CUPEN, bankgiro nr 390-6203. Eventuella
frågor till: via email: sandby-cupen@ssif.se
Lottningen äger prelimiärt rum direkt efter att anmälningstiden har gått ut. Resultaten av den
kommer att publiceras på hemsidan i god tid före “kick-off”. Vid överbokning förbehåller vi
oss rätten att stryka anmälda lag. Tävlingen är sanktionerad av Skånes Fotbollsförbund och
följer deras spelregler, speltiden är 1x13 minuter.

Välkomna!

önskar ungdomssektionen i Södra Sandby IF

SANDBY-CUPEN
årgång 35
futsal
Flickor o pojkar
födda 2003-2010

fre 10 nov - sön 12 nov 2017
fre 17 nov - sön 19 nov 2017
fre 24 nov - sön 26 nov 2017

Preliminär
spelordning

fredagen den 10 nov 2017
17:30-23:30
F03
lördagen den 11 nov 2017
09:00-12:30
P08
13:00-19:00
P05
söndagen den 12 nov 2017
09:00-12:30
F08
13:00-19:00
F04
fredagen den 17 nov 2017
17:30-23:30
P03
lördagen den 18 nov 2017
09:00-12:30
P10
13:00-19:00
P06
söndagen den 19 nov 2017
09:00-12:30
F09-10
13:00-19:00
F06
fredagen den 24 nov 2017
17:30-23:30
P04
lördagen den 25 nov 2017
09:00-12:30
F07
13:00-19:00
F05
söndagen den 26 nov 2017
09:00-12:30
P09
13:00-19:00
P07

Domare
Traditionsenligt kommer vi
att ha tvådomarsystem där det är
tillåtet, i första hand bemannat
av våra lokala ungdomsoch föreningsdomare. I de
äldre åldersklasserna dömer
distriktsdomare.
Försäljning
Utöver den vanliga
försäljningen, så finns det vid
lunch- och middagstider grill utanför hallen. Utöver
kaffe, kakor, frukt o godis, så kommer vi också att
kunna erbjuda varma mackor o en enklare sallad. I
grillen planerar vi för både hamburgare o korv.
Ledare får som vanligt gratis kaffe.

Intersport Nova Lund är materialleverantör till Södra
Sandby IF. Som medlem i SSIF får du alltid 10% på
alla varor i butiken (gäller på ALLA priser).
Tröjorna till bästa utespelare och målvakt är
skänkta av Intersport Nova Lund.

