
Välkommen till SÖLVESBORGCUPEN! 
Välkommen till 2019 års upplaga av SÖLVESBORGCUPEN. Turneringen spelas 14–16 juni i 
Sölvesborg, för klasserna F03, F04, F05, F06, F07, P03, P04, P05, P06 och P07. Matcherna 
spelas på konst- eller naturgräs på Svarta Led i Sölvesborg och kringliggande planer.

Sölvesborgcupen arbetar aktivt för att främja en trygg och bra miljö för spelare, 
ledare och publik. Läs mer om vårt projekt Fair Play Corner på vår hemsida. 
Arrangör av turneringen är AIK Ungdomsfotboll och Sölvesborg GOIF.  
Turneringen är sanktionerad av Blekinge Fotbollförbund. Anmäl ert lag via  
vår hemsida: www.sölvesborgcupen.se

SPELORDNING OCH SPELFORM
Samtliga lag spelar alla tre dagar. I klassen 12 år 
gäller 7-manna. I klassen 13 år gäller 9-manna.  
I klasserna 14, 15 och 16 år gäller 11-manna.
Flickor 12 (Flickor födda 2007)
Flickor 13 (Flickor födda 2006)
Flickor 14 (Flickor födda 2005)
Flickor 15 (Flickor födda 2004)
Flickor 16 (Flickor födda 2003)
Pojkar 12 (Pojkar födda 2007)
Pojkar 13 (Pojkar födda 2006)
Pojkar 14 (Pojkar födda 2005)
Pojkar 15 (Pojkar födda 2004)
Pojkar 16 (Pojkar födda 2003)

PLATS
Svarta Led, Sölvesborg.
Adress: Idrottsvägen 26, 294 34 Sölvesborg.

SPELPLANER
Spelplanerna är högklassiga naturgräsplaner och 
 konstgräsplaner på Svarta Led i Sölvesborg eller kring-
liggande planer. Fina och bra ytor för uppvärmning 
intill matchplanerna erbjuds också.

ANMÄLAN
Anmälan sker via www.sölvesborg cupen.se
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BOENDE
Vi erbjuder deltagande lag boende i Sölvesborg. 
 Boendet ingår i deltagarpaket A och B.

KOSTNAD
Deltagarpaket A: Boende två nätter på hotell Best 
Western Karlshamn. Måltider från fredag middag 
till och med lunch söndag. Cup-t-shirt för lagets alla 
deltagare.
Lagavgift: 2 000 kr
Deltagaravgift: 1 550 kr/deltagare
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare,  
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Sölvesborg.

Deltagarpaket B: Boende två nätter på skola.
Måltider från fredag middag till och med lunch 
söndag. Cup-t-shirt för lagets alla deltagare.
Lagavgift: 2 000 kr
Deltagaravgift: 895 kr/deltagare
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare,  
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Sölvesborg.

Deltagarpaket C: Måltidspaket med lunch och mid-
dag: Middag fredag, lunch och middag lördag samt 
lunch söndag. Cup-t-shirt för lagets alla deltagare.
Lagavgift: 3 000 kr
Deltagaravgift: 350 kr/deltagare
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare,  
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Sölvesborg.

Inget deltagarpaket:
Lagavgift för lag utan boende och/eller mat: 3 000 kr
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare,  
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Sölvesborg.
För de lag som vill bo ytterligare en natt går det 
självklart att ordna. Kontakta oss för prisuppgift.

SPELDATUM
Fredag – söndag 14–16 juni 2019.

SPELTID
12–13 år: 2 x 20 minuter
14–16 år: 2 x 25 minuter

FAIR PLAY CORNER
Sölvesborgcupen ska främja 
Fair Play för samtliga  
besökare och deltagare. 
Turneringen ska ses som en 
utbildning för deltagande 
spelare, ledare och tränare, 
både på och utanför planen.  
Turneringen arbetar aktivt 
för att främja Fair Play och Människors-Lika-
Värde för samtliga deltagare och besökare.

Som en del av turneringens långsiktiga arbete 
med att göra arrangemanget till en trygg miljö 
och plats för barn och vuxna, har sedan 2017 
projektet ”Fair Play Corner” etablerats.

Fair Play Corner ska under turneringen:
• syfta till att utbilda spelare, ledare, föräldrar 
och andra besökare kring värdegrundsfrågor 
och Fair Play.
• främja en trygg och säker idrottsmiljö för 
barn och vuxna.
• vara en central plats för deltagare och 
besökare som behöver hjälp och stöttning 
under arrangemanget.
• bemannas av utbildad och erfaren personal.
• vara en förebild för föreningar, lag, föräldrar, 
barn och ungdomar.
• på ett föredömligt sätt bidra till Fair Play och 
Människors-Lika-Värde.
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