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FÖRORD 
 

 
Djursholms IP, huvudcenter för Oktoberpokalen 2020 
 

 
FC Djursholm hälsar er välkomna till årets upplaga av Oktoberpokalen! 
Vi hoppas på bra väder och fina matcher för våra gästande lag. 

OBS OBS OBS! 
LÄS SÄRSKILD VIKTIG INFO PÅ NÄSTA 
SIDA ANG COVID -19 
 
Cupen har en egen site där hittar du all information om cupen: 
https://oktoberpokalen.cups.nu/ 
 
Varmt välkomna! 
 
Patrik Eriksson & Andrew Svenson 
Cupansvariga Oktoberpokalen 2020 
 
 
 
 
 
 
 

https://oktoberpokalen.cups.nu/
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SÄRSKILDA RESTRIKTIONER PGA COVID 19 
 

SAMTLIGA ANSVARIGA LEDARE MÅSTE INFORMERA 
SAMTLIGA FAMILJER I SINA LAG! 
För att minimera risken för smittspridning av Covid- 19 
gäller nedanstående punkter för att vi ska kunna 
genomföra arrangemanget! Oerhört viktigt att alla tar 
detta på allvar och respekterar varandra! 
Lag som inte följer detta måste dessvärre lämna 
turneringen.  
 

• Inga spelare/ledare med minsta förkylnings symptom eller annan 
sjukdomsbild får deltaga i denna turnering!  

• Håll avstånd! Tvätta händerna innan och efter match! 

• Ingen publik innanför staketområdena, endast spelare och behöriga 
ledare runt laget är ”välkomna” vid alla spelplaner.  
Arrangören äger rätt att begära folk som inte sköter detta att lämna 
anläggningen.  Se tydlig skyltning! 

• Matcherna utspridda på 3 olika arenor för att minska antalet personer 
på varje plan 

• Ingen omklädningsrumsfördelning som vanligt, rummen är dock 
öppna för toalettbesök. Byt helst om hemma eller utomhus! 

• Handsprit och tvål finns på alla toaletter samt i cafeteria och vid grillen 

• Inget ”öppet” tävlingskansli, akut kontakt under cupen per mobil: 
Personal på plats finns = Andrew 0730-840765 eller 
ring Patrik 0709-985220 allt som gäller innan och efter turnering. 

• Medaljer – förberett med kuvert till alla lag, 14st i varje kuvert, behöver 
ni fler finns reservkuvertet där ni kan ta fler till laget (dock beräknat 14-
st per 9-mannalag. Man kan beställa fler medaljer vid behov efter 
cupen. 

• Lagen hälsar inte på varandra innan match. Efter match applådera 
varandra på enkelt vis 

• Medtag eget sjukvårdsmaterial, arrangören har inget lager att 
tillhandahålla på denna turnering 

• Mat ätes utomhus, inte i rummen eller i cafeterian och inte vid 
spelplanerna, undvik trängsel! 
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ANMÄLDA FÖRENINGAR & TRÖJFÄRGER 
 

Klubb Tröjfärger  Klubb Tröjfärger 

AIK FF svart  Kista SC KFUM mörkblå 

Alpha Football Club svart/vit  Kungsängens IF blå 

Alsike IF gul/svart  Lännersta FF vit 

Apollon Solna FK röd/svart  Nacka FC röd 

Arameiska-Syrianska KIF röd/gul  Norrtulls SK gul 

Bele Barkarby FF svart  RCD Espanyol de Barcelona Academy blå/vit 

BK Fyren svart/gul  Runby IF röd 

Bollstanäs SK gul  Råsunda IS blå 

Boo FF vinröd  Rönninge Salem Fotboll gul 

Dalkurd FF grön  Samuelsdals IF orange 

Danderyds SK vit  Segeltorps IF blå 

Danmarks IF röd  Sköndals IK blå 

Djurgårdens IF FF blårandigt  Sollentuna FK svart 

Ekerö IK blå  Spånga IS FK blå 

Enebybergs IF lila  Stocksunds IF gul 

Enskede IK svart  Stureby SK blå 

Erikslunds KF grön  Stuvsta IF grön 

FC Arlanda vit  Tullinge Triangel Pojkar FK grön 

FC Djursholm röd  Tyresö FF gul 

FK Bromma grön  Täby FK blå/svart 

Hammarby IF FF vit/grön  Täby United FC svart 

Hässelby SK FF röd  Ursvik IK gul 

IF Brommapojkarna svart/röd  Vallentuna DFF vit 

IF Eker Örebro svart  Vasalunds IF röd 

IFK Aspudden-Tellus blå  Vasalunds Stockholm IF röd 

IFK Bergshamra blå  Vendelsö IK blå 

IFK Haninge vit/blå  Viggbyholms IK FF röd 

IFK Lidingö FK vit/blå  Vinterviken FC vit/svart 

IFK Sollentuna vit  Värmdö IF blå 

IFK Stocksund vit  Värtans IK blå 

IFK Vaxholm blå  Västerhaninge IF blå 

IFK Viksjö mörkblå  Åkersberga FC svart 

IFK Österåker FK vit  Älta IF gul 

IK Frej Täby gul  Älvsjö AIK FF vit 

Jarlabergs IF svart  Örby IS röd/blå 

Karlbergs BK röd    
 

 

 

*) Obs att det är föreningens tröjfärg som anges. Vissa lag kan ha en annan tröjfärg 
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ÅLDERKLASSER OCH SPELDAGAR 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPELPLANER & PARKERING 

Djursholms IP  Adress: Skolängsvägen 1   

 Turneringens huvudcenter. Omklädning, duschar, servering och  
grill finns här. 

 
9-manna  plan 2A, 2B, 3 

 
Parkering:  
Sker ENDAST vid två anvisade platser: stora parkeringen vid Östra Valhallavägen eller på 
Norrängens grusfotbollsplan (bakom tennishallen). Se anvisningsskyltar.  
Viktigt: Parkera inte längs med ut efter Danderydsvägen eller i terrängen då det troligtvis 
innebär P-böter. 
 

Stockhagens IP   
Adress: Stockhagsvägen i Stocksund  
http://www.stff.se/kommun-anlaggning/anlaggningsregister/?scr=venue&faid=13763 
 
9-manna  plan 1A, 1B (konstgräs) 
Det tar ca 5 min med bil mellan Djursholms IP och Stockhagens IP. 
Parkering: sker vid entrén utanför anläggningen. 
Övrigt: Omklädning, duschar, servering finns på Stockhagens IP. 
 

Danderydsvallen   
Adress: Noragårdsvägen 46, 18238 DANDERYD 
http://www.stff.se/kommun-anlaggning/anlaggningsregister/?scr=venue&faid=3495 
  
9-manna plan 1 (konstgräs) 
 
Parkering: sker på den stora parkeringen i anslutning till entrén. 
Det tar ca 8 min med bil mellan Djursholms IP och Danderydsvallen. 
Övrigt: Omklädning, duschar, servering finns i anläggningens egna regi 
Det tar ca 8 min med bil mellan Djursholms IP och Danderydsvallen. 
 

Helgen 9-11/10 (9-manna liten) 
P2008-Extrasvår  pojkar födda 2008 el senare 
P2008-Svår   pojkar födda 2008 el senare  
P2008-Lätt/Medel  pojkar födda 2008 el senare  
 
F2008-Svår/Extra svår flickor födda 2008 el senare 
F2008-Lätt/Medel flickor födda 2008 el senare  
 
 

 

http://www.stff.se/kommun-anlaggning/anlaggningsregister/?scr=venue&faid=13763
http://www.stff.se/kommun-anlaggning/anlaggningsregister/?scr=venue&faid=3495
http://www.stff.se/kommun-anlaggning/anlaggningsregister/?scr=venue&faid=3495
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TÄVLINGSREGLER 
 

Oktoberpokalen spelas efter SVFF nya tävlingsbestämmelser för 9-mannafotboll med följande 
kompletteringar: 
 
9-manna ”liten” P/F 12-13 år 
Planmått: 65x50 m, Straffområde: 24 x 9 m  
Mål: 7-manna 
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Skillnader jämfört med 7 mot 7-fotboll 
 

• Planstorleken är större och straffpunkten kan vara annorlunda beroende på 
målstorlek  

• Retreat line-regeln används inte  

• Offsideregeln tillämpas 

• 6-sekundersregeln för målvakten.  

• Målvakten får inte ha bollen under kontroll med händerna i mer än sex sekunder 
innan målvakten släpper den.  

• Målchansutvisning tillämpas och utvisad spelare får inte ersättas  

• Extra spelare vid underläge med fyra mål tillämpas inte  

• Ett felaktigt inkast får inte göras om utan inkastet går över till motståndarlaget 
 

 

Regler för 9 mot 9-fotboll i Stockholm som skiljer sig från 11 mot 11-fotboll  
Bollstorlek:  storlek 4   
Planstorlek: liten 9 mot 9-plan: 65 x 50 meter, straffområde 24 x 9 m  
Målstorlek: 7-manna mål 
Straffpunkten är: 7 meter från målet 
Antal spelare: Åtta utespelare och en målvakt per lag  
Fria byten: Rekommendation: (Max 4 avbytare och gör alla byten i paus, då får alla spela lika 
mycket)  
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VIKTIG INFORMATION 
 
Svensk fotboll har beslutat att införa förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för 
barn t.o.m. 12 år i såväl cuper som serier. Svenska fotbollsförbundet förtydligade sedan maj 
2017 bland annat vad dessa bestämmelser betyder för cuper. 
Enligt förbundets nya regler för oss som tävlingsarrangör får inga resultat/tabeller visas 
officiellt.  
 
Däremot kommer vi som arrangör ta in alla resultat och i vårt cupsystem räkna tabeller för att 
i de klasser vi har avslutningsgrupper/kvalmatcher/omlottnings matcher kunna skapa nya 
matcher och grupper där lagen möter nya lag för att få så jämna matcher som möjligt efter 
gruppspel 1. 
Allt är redan på förhand lottat och inlagt i vårt cupsystem (baserar på resultaten efter det 
inledande gruppspelet) och därför heter lagen i de nya matcherna/grupperna lag blå, lag röd, 
lag grön, lag blå-röd osv. 
 
*  
Lagnamnen kommer bytas mot riktiga lag så fort gruppens alla matcher har spelats och 
rapporterats in (efter gruppspel 1). 
 
 
 

Då inte resultat redovisas öppet, kan man som ledare och åskådare 
heller inte i förväg se olika scenario var nästkommande dags matcher 
ska spelas förrän hela klassen inledande gruppspel är färdigt. Men 
tävlingssekretariatet kommer göra sitt yttersta för att, så snabbt som 
det är möjligt, efter klassens sista match i gruppspel 1 publicera 
nästkommande dags spelprogram som kan ses på cupsiten:  
https://oktoberpokalen.cups.nu/ 
 
 

Här följer information om hur varje klass genomförs. Viktigt att ni har koll och förstår 
innebörden så att ni inte missar era matcher. 
 
Gruppspel med x antal lag i varje grupp genomförs i serieform.  
Därefter väntar nivåindelade avslutningsgrupper eller avslutningsmatcher beroende på antal 
lag klassen. Alla lag garanteras lika många matcher totalt under förutsättning att inga lag 
utgår. 

https://oktoberpokalen.cups.nu/
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TÄVLINGSFORM 9-MANNA ”LITEN”- SÅ 

SPELAS KLASSERNA - VIKTIG INFORMATION 
 
 

P2008-Extra svår  
Antal lag:  18 lag 
Gruppspel 1:  3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher LÖRDAG 
Omlottnings/kvalmatch 9 matcher där lagen möter ett nytt lag på samma ”nivå” från  
   gruppspel 1.   1 match/lag.  LÖRDAG 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher SÖNDAG 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (3 st lördag och 2 st söndag) 
 

P2008-Svår  
Antal lag:  16 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 3 matcher  
 FREDAG ELLER LÖRDAG 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp S1-S4 (4 st), 4 lag i grupp S 5. Samtliga lag spelar 

2 matcher       SÖNDAG 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar  
 

P2008-Lätt/Medel 
Antal lag:  12 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (3 st), samtliga lag spelar 3 matcher FREDAG  
   ELLER LÖRDAG 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher SÖNDAG 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 

F2008-Svår/Extra Svår 
Antal lag:  6 lag 
Upplägg  Alla lag möter varandra i en enkelserie 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (2 matcher LÖRDAG och 3  
   matcher SÖNDAG) 
 

F2008-Lätt/Medel 
Antal lag:  18 lag 
Gruppspel 1: 3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher FREDAG  

ELLER LÖRDAG 
Omlottnings/kvalmatch 9 matcher där lagen möter ett nytt lag på samma ”nivå” från  
   gruppspel 1.   1 match/lag.  SÖNDAG 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher SÖNDAG 
Totalt: 5 matcher/lag under 2 cupdagar (2 st fredag eller lördag och 3 st  

söndag) 
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Oavgjorda matcher i Omlottnings/kvalmatch (gäller endast i klasserna P2008-ES & F2008 L/M) 
 
Oavgjorda omlottnings/kvalmatcher i dessa klasser avgörs genom straffsparkstävling: 3 
straffar/lag, därefter 1 och 1 till avgörande sker att något lag har vunnit. 
Alla andra matcher i hela turneringen får sluta oavgjort. 
 
 

Obs! 
FC Djursholms tävlingsledning äger rätt att ändra i spelprogrammet om detta anses 
nödvändigt. Berörda lag kommer att meddelas per mail. 

 
Speltid    
9-manna = samtliga matcher spelas 2x20 min. 
Obs!  max 2 min paus, max 1 min uppvärmning på planen. 
 
Laguppställning  
Behöver inte lämnas in eftersom vi inte korar slutsegrare! 
 
Utvisningar 
Om en spelare erhåller direkt rött kort eller efter 2 gula kort är spelaren avstängd i lagets 
nästkommande match. Vid grövre fall kan TL besluta om flera matchers avstängning. 
 
Representation   
Fri representationsrätt i samtliga klasser och matcher vilket innebär att en spelare får spela i 
hur många olika lag som helst dock bara representera en (sin) förening. Överåriga endast 
enligt dispensreglerna (se nästa sida). 
Lag som spelar med yngre spelare i äldre klass bör självmant följa reglerna om att halva laget 
skall bestå av rätt ålder. Det är dock inget vi som arrangör kan ansvara för utan det är upp till 
varje lag att följa STFF s regelverk. 
 
WO    
Om ett lag uteblir till match eller inte uppnår lägsta antalet spelare (6 st för 7-mannalag samt 
7 st för 9-mannalag) vinner det närvarande laget med 3-0. En avgift om 1000:- tas ut om ett 
lag inte meddelar sitt återbud före sina matcher. Lag som lämnar Wo till fler än en match 
utesluts och samtliga deras matcher annulleras. 
 
Antal spelare    
9 + fritt antal avbytare 
 
Bollen    
Nike matchboll med storleken 4 används i samtliga matcher. 
 
Spelardräkter: 
Samtliga spelardräkter ska vara numrerade. 
Numreringen ska finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får inte ha samma nummer på 
tröjan under samma match. 
Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det 
andra lagets speldräkt, ska bortalaget byta. Kom ihåg att ni har med extra tröjor eller västar ut 
till planen i avvikande färg! 
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Protest    
Kan ej lämnas i turneringen då vi ej korar slutsegrare eller visar resultaten öppet. 
Protest mot domslut kan heller inte göras. Devisen: domarens beslut gäller alltid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åldersdispenser 
 
Pojk: 
Endast godkänd dispens från distriktsförbund för seriespel under 2020 godtas som dispens, 
dock maximalt 1 dispens/9-mannalag. Sådan dispens skall ansökas om innan start via 
cupsystemet. Distrikt som har generella dispenser gäller också. 
 
Flick: 
Godkänd dispens från distriktsförbund för seriespel under 2020 godtas som dispens, dock 
maximalt 1 dispens/9-mannalag. Sådan dispens skall ansökas om innan start via cupsystemet. 
Distrikt som har generella dispenser gäller också. I flick klasserna tillåts det automatiskt att ha 
en överårig spelare per lag dvs F2008 (en spelare född 2007) 
 

 

 

PRISER 
 

Alla deltagande spelare 14 st per / lag erhåller samma pris i form av en medalj. 
Medaljer hämtas ut efter ert avslutande spel på kansliet på Djursholms IP.  
Spelar ni inte på Djursholms IP lämnas medaljerna ut till resp. arena 
 
 

ÖVRIG INFORMATION 
 

Inför match 
Alla lag ska vara omklädda och färdiga bredvid sin spelplan senast 10 min före matchens 
början. Det är viktigt att alla lag kommer i tid och finns på plats för att undvika onödiga 
förseningar. Är laget inte på plats i tid utan giltig anledning kan domaren blåsa igång matchen! 
Uppvärmning får INTE ske på naturgräsplanen.  
Samtliga spelare måste vara försäkrade. Samtliga spelare måste bära benskydd. 
Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. 
Vi tillämpar givetvis rent spelregler. 
 
Force Majeur 
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Om vi tvingas ställa in matcher, flytta matcher pga. väderlek eller andra händelser som 
arrangören inte kan påverka så betalas inga avgifter tillbaka, utan vi försöker då avgöra 
matcherna genom kortare matchtid, straffsparkstävling eller lottning. Tvingas vi ställa in en 
hel helg eller enskild dag så flyttas detta till annat datum under 2020/2021. 
 
Domare 
Förenings och distriktsdomare används. 
 
Försäkringar 
Varje lagledare måste se till att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. 
Oktoberpokalen har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller 
skadegörelse. Oktoberpokalen är inte återbetalningsansvariga för ekonomisk förlust eller 
skador som kan uppstå p.g.a. myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande 
händelse. 
 

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING: 
VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL 
ELLER PENGAR I OMKLÄDNINGSRUMMEN 

 
Cafeteria/Servering – Djursholms IP 
Vi kommer att ha cafeteria och grill där ni kan handla grillade hamburgare, korv, drycker, 
smörgåsar, toast, kaffe, sportdryck, the, läsk och kakor. 
På övriga arenor eventuellt öppet med enklare sortiment. 
 
 
 
 
Omklädningsrum 
Se sida 2 för information 
 
Tävlingskansli/Tävlingsledning 
Adress:  
FC Djursholm 
Skolängsv.1 
182 68 Djursholm 
Telefon: 0709-985220 (helst sms), mail: kansliet@fcdjursholm.se     

 
Sponsorer & Partners 

 

 

      

mailto:kansliet@fcdjursholm.se

