
FÖRST TILL KVARN-INBJUDAN!
FRI LAGAVGIFT TILL DE SEX FÖRSTA LAGEN I 
RESPEKTIVE FLICKKLASS. VÄRDE CA 3 000 SEK.

De sex första flicklagen som bokar i varje klass får gratis-
platserna i Södertälje International Football Cup. 
Då ingår följande:

• Deltagande i Södertälje International Football Cup
• Att spela minst 5 fotbollsmatcher under veckan
• Fria aktiviteter på Södertälje Park (se baksida)
• Medverkan i The Worlds Walk
• Två st biljetter för ledarna till The Leaders Party
• Alla lag i 7-manna får guldmedaljer
• Fritt deltagande i Södertälje Footgolf Cup

Information för att nyttja denna inbjudan:
1. Först till kvarn-inbjudan gäller flicklag från Sverige.
2. Att er bokning sker senast den 25 april
3. Anmälan görs på www.sifcup.se under Anmäl lag nu (ange: SWEDBANK som rabattkod).
4. Att ni betalar in en anmälningsavgift om 500 SEK på Bankgiro: 477-6373 innan den 30 april. 

Avgiften får ni tillbaka efter ert deltagande i cupen
5. Ange ert anmälningsnummer vid betalning, som ni får i er mail när ni gör bokningen

Södertälje International Football Cup (SIF CUP) är en breddturnering som startade 2015. 
Cupen har historiskt haft lag från över 25 nationer från hela världen. Under 2019 kommer vi sätta 
rekord i antal deltagande lag. Redan nu har vi anmälningar från Spanien (Barcelona), Egypten, Malta, 
Estland, Taiwan, Lettland, Elfenbenskusten, Finland mfl. Vi vill gärna att ni skall bli en del av 
denna fotbollsfest som är innehåller så mycket mer än bara fotboll.

22-26 JULI 2019

Arrangör Huvudpartners

    KLASSER OCH LAGAVGIFTER  I SAMARBETE MED SWEDBANK

Åldersgrupp Boll Spelare Över-
åriga

Lagavgift skol-
boende

Lagavgift utan 
boende Ange kod: SWEDBANK

Girls 2003/2004 5 11 vs 11 3 2 500 SEK 3 000 SEK Gratis för de sex första flicklagen

Girls 2005/2006 5 9 vs 9 3 2 500 SEK 3 000 SEK Gratis för de sex första flicklagen

Girls 2007/2008 4 7 vs 7 3 2 000 SEK 2 500 SEK Gratis för de sex första flicklagen

Girls 2009/2010 4 7 vs 7 3 2 000 SEK 2 500 SEK Gratis för de sex första flicklagen

Boys 2002/2003 5 11 vs 11 3 2 500 SEK 3 000 SEK

Boys 2004 5 11 vs 11 3 2 500 SEK 3 000 SEK

Boys 2005 5 11 vs 11 3 2 500 SEK 3 000 SEK

Boys 2006 5 11 vs 11 3 2 500 SEK 3 000 SEK

Boys 2006 5  9vs 9 3 2 500 SEK 3 000 SEK

Boys 2007 5 9 vs 9 3 2 500 SEK 3 000 SEK

Boys 2008 4 7 vs 7 3 2 000 SEK 2 500 SEK

Boys 2009 4 7 vs 7 3 2 000 SEK 2 500 SEK

Boys 2010 4 7 vs 7 3 2 000 SEK 2 500 SEK

Boys 2011 4 5 vs 5 2 1 500 SEK 2 000 SEK

Boys 2012 4 5 vs 5 2 1 500 SEK 2 000 SEK

http://www.sifcup.se
https://www.sifcup.se/j/public/reg
http://www.sifcup.se


SCHEMA SIF CUP 2019
LÖRDAG 20 JULI  & SÖNDAG 21 JULI
De internationella och svenska lagen anländer

MÅNDAG 22 JULI
08.00 - 20.00  Gruppspel börjar spelas på Södertäljes planer 
10.00 - 18.00  Södertälje Park – fria aktiviteter

TISDAG 23 JULI
08.00 - 18.00  Gruppspel spelas på Södertäljes fotbollsplaner 
10.00 - 18.00  Södertälje Park – fria aktiviteter
18.00 - 21.00  Fritt inträde Tom Tits Experiment (boendelag)

ONSDAG 24 JULI
08.00 - 18.00  Gruppspel förmiddag, slutspelet startar
10.00 - 18.00  Södertälje Park – fria aktiviteter
18.00 - 21.00  Fritt inträde Sydpoolen äventyrsbad (boendelag)

TORSDAG 25 JULI
08.00 - 17.00  Slutspelet spelas på Södertäljes fotbollsplaner 
10.00 - 17.00  Södertälje Park – fria aktiviteter
18.00 - 19.00  The Worlds Walk, en parad med alla nationer 
19.30 - 23.00  The Worlds Party för spelare 
19.30 - 23.00  The Leaders Party. Ledarfest med mat & dryck

FREDAGEN 26 JULI
08.00 - 18.00  Slutspel & finalerna spelas
10.00 - 17.00  Södertälje Park – fria aktiviteter
10.00 - 18.00  Footgolfturnering för alla spelare 

VÅRT ARBETE MED VÄRDEGRUNDER OCH BETEENDEN

GREEN CARD - SPORTMANNASKAP
Vi vill ha vänlig och rättvis fotboll, därför är det viktigt att vara en god 
medmänniska och förebild på fotbollsplanen, men även i vardagen. 
Detta kommer vara viktigt för våra barns framgång i framtiden.

GREEN CARD innebär att hälsa på motspelare och domare innan och efter 
match, hjälp, uppmuntra och beröm dina medspelare och motspelare med 
fina ord och handlingar. Var juste mot domaren. 

GREAT ADULT - GOD FÖREBILD
Alldeles för ofta kan det vara en bitter och ibland skrämmande stämning på 
och runt en fotbollsplan. Vi vill att du skall  var glad och uppmuntra, hälsa på 
spelare, ledare, domare, åskådare och familjer. Great Adult skall vara med i 
varje vuxens dagliga tänkande och därmed skapa en finare atmosfär.

GREAT ADULT Med hjälp av denna värdegrund, påminner vi alla vuxna om 
hur inställning, åsikter och attityder kan påverka barn och deras synsätt på 
livet och andra människor. Som vuxna skall vi vara delaktig i att skapa en 
trevlig upplevelse genom att uppmuntra och stötta alla. Gör ditt barn stolt, 
genom att vara en god förebild.

NO DIVING - ÄRLIGHET
Att fuska för att vinna fördelar är oacceptabelt, på fotbollsplan såväl som 
i verkliga livet. Vi vill medverka till en förändring. Vårt bidrag är att utbilda 
att ärlighet varar längst. Var ärlig, det är rätt sätt!

NO DIVING innebär att du som spelare, är ärlig på plan och i livet, stå upp, 
filma aldrig, respektera sporten och försätt inte domaren i besvärliga situa-
tioner genom fusk och lögner.

RESPECT ALL - MEDMÄNSKLIGHET
SIF CUP och Södertälje är en plats där ungdomar från hela världen möts för 
att ha roligt och spela fotboll. Vårt mål är att ha med så många kontinenter 
och länder som möjligt i vår turnering. SIF CUP är en härlig mix 
av människor från hela världen och här respekteras alla. 

RESPECT ALL Acceptera, respektera och visa hänsyn till alla oavsett kön, 
hudfärg, religion, kultur och ekonomiska förhållanden de har, då alla 
människor har ett lika värde. Under cupen vill vi att du ska hälsa på alla 
och använda ett vårdat språk och trevlig attityd.

Redan från starten har SIF CUP arbetat med 
värderingar och beteenden som vi anser är 
viktiga. Vi vill att vår turnering ska vara 
en upplevelse fylld av respekt, vänskap och 
kärlek. Vår vision är att spelare, föräldrar och 
ledare ska stödja och följa våra värderingar. 
Inte bara under turneringen, men också i det 
dagliga livet.

Tillsammans med våra partners fortsätter vi 
att göra skillnad. Vi vill vara en del i att 
förändra världen till det bättre och premiera 
goda förebilder.

YES SHE CAN! - VÄRDEFULL
Flickor ska ha samma möjligheter som pojkar. PUNKT! SIF CUP är en 
mötesplats för flickor från världens alla hörn. Tillsammans med våra partners 
supportar och stärker vi tjejer, i allt de vill uppnå. Trygghet, samhörighet, 
självkänsla och mod. Du kan göra allt du vill – du är värdefull!

YES SHE CAN innebär att vi vill skapa integration för flickor via idrott. Vi vill 
att flickor och pojkar i Sverige och resten av världen skall ha lika möjligheter. 
Vi arbetar med att bidra till att stärka flickors möjligheter i alla kulturer och 
länder, med hjälp av fotbollen.

Södertälje International Football Cup och Tallink 
Silja kommer att utse ett lag i varje klass som har 
visat det bästa beteendet baserat på våra värde-
ringar - GREAT ADULT & GREEN CARD. 
Det innebär att alla föräldrar, ledare och spelare 
är inblandade och påverkar möjligheten att vinna 
det kanske finaste priset av dem alla .

Vinnarna får en kryssningsresa för hela laget 
(upp till 20 pers) med Tallink Silja, inklusive
frukost till Helsingfors, Åbo, Tallinn eller Lettland.

Tallink Silja och SIF CUP vill uppmuntra varje 
individ och lag att vara förebilder i vardagen! 
Priserna doneras av Tallink Silja.

WINN THE ROLE 
MODELS PRIZE!

Fria aktiviteter på Södertälje Park www.sodertaljepark.se

SIF CUP KONTAKT:  Johan Rolander 072 722 84 14  Email: johan@sifcup.se  Nahir Oyal  070 170 14 42  Email: nahir@sifcup.se 
Info & anmälan hittar du på www.sifcup.se

http://www.sodertaljepark.se
mailto:nahir%40sifcup.se%20?subject=

