
• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- och B -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2017 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

Storsjöcupen 2017 genomförs 3/7 - 8/7. Då kommer mer än fyrahundra lag och flera tusen tjejer och killar i åld-
rarna 11 -16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk  
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen Sveriges äldsta ungdomscup. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits varje år under 2000-talet. 

fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på oktober på www.storsjocupen.se. Mer information om arrange-
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: +46 (0)63-10 60 90, info@storsjocupen.se

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  3/7-8/7 2017

KLASSER
F-16 (födda -01 o. senare)
F-15 (födda -02 o. senare)
F-14 (födda -03 o. senare)
F-13 (födda -04 o. senare)
F-12 (födda -05 o. senare)
F-11 (födda -06 o. senare)
P-16 (födda -01 o. senare)
P-15 (födda -02 o. senare)
P-14 (födda -03 o. senare)
P-13 (födda -04 o. senare)
P-12 (födda -05 o. senare)
P-11 (födda -06 o. senare)
Para Trophy

7-manna i Para Trophy,  
7-manna i F11-12, P11-12
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Matcherna startar 08.00 tisdag 
morgon och vi vill att alla lag om möjligt 
checkar in måndag kväll.

Anmälningsavgift
1 200 kr per deltagande lag.
Anmälningsavgiften skall ha inkommit
till vårt plusgirokonto 443 43 80-4
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 1600:-/deltagare
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 600:-/deltagare
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: +46 (0)63-10 60 90

E-post: info@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se
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Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 


