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LF Cup 2020/21

Till LF Cup är alla klubblag välkomna. Enda förbehållet är att föreningen är

registrerad hos sitt lands FIFA-anslutna fotbollsförbund. Varje åldersklass spelas
under två dagar (förutom P9 och P10 som spelar under en dag).

Spelplats

Samtliga matcher i turneringen spelas i inomhusarenan Tipshallen i Växjö, på fullstor
konstgräsplan inomhus.

Antal lag i turneringen

I åldersklasserna P13, P14, P15 och P17 har vi 12 platser (i vardera klass) tillgodo.
I åldersklasserna P11 och P12 har vi 20 platser (i vardera klass) tillgodo.

I åldersklasserna P9 och P10 har vi 32 platser (i vardera klass) tillgodo.
Totalt plats för 152 lag.

När är sista anmälningsdag?

Anmälan stänger den 13 december. Notera att det ﬁnns en begränsning på antal lag
i turneringen, därför kan en klass/kategori fyllas innan sista anmälningsdag.
Väntelista upprättas efter anmälningsdag.

Deltagarkategorier
Kategori A – Två nätters övernattning (hotell) 1 500 kr/person:

Samtliga boende spelare och ledare betalar en deltagaravgift. I avgiften ingår två

hotellövernattningar (Scandic), spelaravgift, 6 måltider (frukost, lunch och middag)
som inleds med middag kvällen före första speldagen juli och avslutas med lunch
sista speldagen.

Kategori B – En natts övernattning (hotell) 1 000 kr/person:

Samtliga boende spelare och ledare betalar en deltagaravgift. I avgiften ingår en

hotellövernattning (Scandic), spelaravgift, 4 måltider (frukost, lunch och middag)

som inleds med lunch första speldagen juli och avslutas med lunch sista speldagen.
Kategori C – Eget boende/Ej övernattning 300 kr/person:

För lag som bokar sitt boende på egen hand eller inte behöver övernattning.

Samtliga deltagare, spelare och ledare betalar en deltagaravgift. I deltagaravgiften
ingår spelaravgift samt 2 måltider (lunch).

Samtliga lag förutom i åldersklasserna P9 och P10 måste välja någon av våra
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deltagarkategorier för sina spelare och ledare.

Övernattning

Övernattning för lag med Kategori A eller B sker på Scandic Växjö, beläget cirka 500
m från Tipshallen - gångavstånd.

Extra övernattning

För lag, med skolboende, som har resa där extra nätter krävs kan vi ordna maximalt
ett dygn före och/eller efter turneringen. Vid intresse kontakta oss på info@lfcup.se

Hotell för medresenärer

För familj och vänner kan vi boka hotellinkvartering till förmånliga priser. För mer
information och priser kontakta oss på, info@lfcup.se

Priser

Till ﬁnallagen utdelas LF Cup-trofén samt medaljer till varje spelare som deltar i
ﬁnalen.

Viktiga datum

13 december: Anmälan stänger

18 december: Sista betalningsdag för deltagaravgiften för alla lag som skall delta.
27 december: Första speldagen

Betalningar

Anmälningsavgiften ska betalas senast 14 dagar efter att anmälan har registrerats.
När vi mottagit er anmälningsavgift bekräftar vi er anmälan.

Boendekostnaden/deltagaravgiften ska betalas senast 18 december. Om

boendekostnaden inte har blivit betald fem dagar efter dess förfallodag har LF Cup
rätt att häva er anmälan utan rätt till återbetalning eller ersättning för anmält lag
eller förening.

Avbokning

Om ni behöver avboka er anmälan görs det genom att maila till info@lfcup.se, ange
lagets anmälningsnummer. Sker avanmälan före den 1 december så återbetalas
50% av anmälningsavgiften. Efter den 1 december är anmälningsavgiften inte
återbetalningsbar.

Eventuell återbetalning av boendekostnaden för enskilda spelare sker endast om ni
avbokar senast sju dagar före er första speldag. Efter det sker återbetalning av
deltagaravgift endast mot uppvisande av läkarintyg.

Försäkring

Ansvarig lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade på

planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen.
LF Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller
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skadegörelse.

Inställd turnering

LF Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk

förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför LF

Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i
allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk, eller andra force majeurehändelser.
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