IBK Lockerud och VänerEnergi inbjuder till

Vänerns Pärla Cup
För flickor och pojkar födda 2003-2006
Lördag 23/9 - F03 och P03
Söndag 24/9 - F04 och P04

Lördag 30/9 - F05 och F06
Söndag 1/10 - P05 och P06

Starta säsongen med en rolig cupupplevelse i NOVAB arena i Mariestad.
Med fyra hallar under samma tak välkomnar vi till en cup med mycket spel på en dag.
Klasser: F03, F04, F05, F06, P03, P04, P05 och P06. Vi vill att alla föreningar ska ha möjlighet att delta, så om ni har ett
lag med många årskullar kontakta oss så gör vi en gemensam bedömning om vilken klass som passar laget.
Matcher: Alla lag spelar 5 matcher. Cupen spelas i form av gruppspel i två steg för spännande matcher med så jämnt
motstånd som möjligt. Klasser födda 2003-2004 spelar 2 gånger 14 minuter rullande tid medan klasserna födda 20052006 spelar 2 gånger 12 minuter rullande tid för att det inte ska bli så sen kväll.
Matchens tröja och foto: I varje match lottas en cuptröja ut till en spelare i respektive lag. Varje lag har också
möjlighet till gratis lagfoto.
Lunch: Underlätta lunchen för spelare och ledare genom att förbeställa lunch. Vi erbjuder köttbullar med mos, sallad,
måltidsdryck och kaffe för 70 kronor per person. Maten serveras i Vadsbogymnasiets restaurang alldeles bredvid
hallarna. Lunchen beställs och betalas i förväg, mer information på hemsidan.
Kiosk: Det kommer även att finnas kiosk med ett stort utbud öppen under hela dagen.
Logi: Hårdlogi inklusive frukost erbjuds i direkt anslutning till NOVAB Arena för 130 kr per person. Se hemsidan för mer
information om detta och andra boendealternativ.
Anmälan: Anmälan sker via cupens hemsida. Antalet lag är begränsat så anmäl er i tid för att vara garanterade en
plats. Anmälningsavgiften är 2 100 kr/lag och betalningsinstruktioner fås vid anmälan. Anmälningsavgiften betalas
inom 10 dagar från det att anmälan gjorts.
Information: För mer och utförligare information se cupens hemsida vanernsparlacup.cups.nu eller kontakta gärna
någon av oss!
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