
EN STOR UPPLEVELSE

2017-års Lill@ VM 
30 juni - 2 juli 2017 i Matfors

Matfors IF bjuder in ert lag till:

2017inbjudan
CUPEN FYLLS TIDIGT 

VAR SNABB MED ER ANMÄLAN

STORA NYHETER

LILLA VM FÖR 8-ÅRINGAR 

9-MANNA FÖR 12 ÅRINGAR 



Välkommen till Lilla VM 2017 
Matfors IF bjuder in till det 21:a Lilla VM som 
spelas mellan den 30 juni-2 juli på Thulevallen 
med stor avslutningsdag på söndagen. Alla 
matcher spelas på välskötta gräsplaner och alla 
lag som deltar i cupen garanteras fem matcher.

En trevlig och prisvärd fotbollsfest
2016 deltog 124 lag och i år siktar vi på att ha 
140 deltagande lag. Alla spelare får medalj. 
Eftertraktade fairplaypriser delas ut i varje ålders-
grupp. Vi har utbildade domare som sätter spelet 
i fokus. Välbesökta läktare ger deltagarna en 
extra ”kick”. Lilla VM brukar även vara välbesökt 
av tidningar, andra medier och vi livesände 12 
timmar på youtube. 2017 satsar vi ännu hårdare 
på vår egen mediabevakning på nätet och med 
livesändningar. 

Följande åldersgrupper bjuds in 
till Lilla VM 2017:
Flickor & Pojkar 
8-9 år*  (födda 2008-2009) 5-manna 
10-11 år  (födda 2007-1006)  7-manna 
12 år   (födda 2005)   9-manna 

* I åldersgrupperna 8 och 9 år får endast lag 
inom distriktet delta enligt Medelpads 
fotbollsförbunds regler, dispens kan sökas.   

Priser och matchtid
8-9 år   (födda 2008-2009) 1 000 kr
10-11 år  (födda 2006-2007)  1 600 kr
12 år   (födda 2005)  1 800 kr 

5- och 7-mannamatcherna spelas 2x15 minuter. 
9 mannamatcherna spelas 2 x 20 minuter. 

Lagvärdar
Varje lag får en egen lagvärd tilldelad som vet allt 
om allt kring cupen. 

Passa på och förbeställ lunch 
För 65 kr/ person kan ni förbeställa en god och 
nyttig lunch till era spelare och ledare.

ALLA SPELAR FEM 

MATCHER

GOD MAT OCH 

TREVLIG STÄMNING

Har ni några frågor kan ni alltid kontakta Laila på vårt kansli
Telefon 073-816 36 42 alt. e-post kansli@matforsif.se

PUBLIKFEST



Deltagarkort för övernattande lag
Deltagarkort kostar 650 kr/spelare och berättigar 
till följande: 
- boende på skola
- mysig frukost lördag och söndag
- lunch fredag, lördag och söndag
- middag fredag, lördag 

Övrigt boende 
Kommer ni med husvagnar, husbilar eller tält finns 
möjlighet att få en anvisad plats el, toalett, dusch-
möjligheter att hyra för 500 kr/ hela helgen. Plats 
måste förbokas på 073-816 36 42.

Obs! På grund av begränsat antal platser så 
gäller först till kvarn principen.

Vi välkomnar deltagande med flera lag
Det är attraktivt att delta på Lilla VM så anmäl era 
lag så snart som möjligt. Vi eftersträvar att erbju-
da så många föreningar och lag som möjligt att 
delta på cupen. Målsättningen är att ha en jämn 
spridning mellan åldersgrupper och kön, vi siktar 
på att ha ca 12-16 lag i varje klass. Matfors IF 
vill dock påpeka att på grund av stort intresse av 
att delta i cupen förbehåller Matfors IF sig rätten 
att plocka bort eventuellt anmälda tredjelag till 
förmån för att få in fler föreningar och lag. I mån 
av plats kommer naturligtvis tredjelag att erbju-
das deltagande i cupen så anmäl alla lag ni vill 
delta med så återkommer vi ifall något lag måste 
plockas bort.

Välkommen att kontakta Lilla VM:
Telefon:  073-816 36 42
Mejl:   kansli@matforsif.se 

Adress: Matfors IF kansli
  Box 129
  864 31 Matfors
 
Bankgiro:  131-1893
Hemsida: www.lillavm.nu
  www.matforsif.se

Anmälan  Görs på formuläret på 
  www.lillavm.nu 

Sista anmälningsdag för årets Lilla VM är 24 maj 
2017 och betalning av avgifter ska göra till fören-
ingens bankgiro för att anmälan ska vara slutförd.

ALLA SPELAR FEM 

MATCHER

GOD MAT OCH 

TREVLIG STÄMNING

Har ni några frågor kan ni alltid kontakta Laila på vårt kansli
Telefon 073-816 36 42 alt. e-post kansli@matforsif.se

FAIRPLAYPRISER , 

STORA POKALER 

OCH ALLA FÅR MEDALJ

PUBLIKFEST

DELTAGARKORT ENDAST 

650 KR PER PERSON



Förbeställd mat på Lilla VM levereras av vår 
samarbetspartner Mittgastronomi
Att äta rätt och riktigt är grundläggande för att 
spelarna och ledarna ska orka att prestera på 
högsta nivå. Mittgastronomi lagar all vår mat från 
grunden, utan onödiga tillsatser, därför kan vi 
garantera att maten är näringsriktig och ändamål-
senlig. 

Våra kockar har också ett utpräglat tänk inom 
hälsa- och näringslära, vilket i allra högsta grad 
påverkar våra menyers utformning. 

Fokus från vår sida är att leverera det kunden vill 
ha utifrån vår affärsidé, ”det ska vara enkelt att 
äta hälsosamt”.

Årets meny för förbeställd mat/ deltagarband 
under Lilla VM.

Har man behov av specialmat på grund av allergi 
eller andra skäl så vill vi att lagledaren meddelar 
detta på anmälan. Ifall det dyker upp förändringar 
under tiden så hör ni av er till Matfors IF kansli så 
hittar vi lösningar som passar er.  

Även ni som har lag som inte ska övernatta 
kan passa på att förbeställa måltider för 
65 kr/ person.

CUPEN FYLLS TIDIGT 
GÖR ER ANMÄLAN REDAN 

IDAG PÅ WWW.LILLAVM.NU
Har ni några frågor kan ni alltid kontakta Laila på vårt kansli

Telefon 073-816 36 42 alt. e-post kansli@matforsif.se

MENYN PRESENTERAS

PÅ WWW.LILLAVM.NU


