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7-manna och 9-manna på konstgräs och naturgräs på 
Djursholms IP och andra planer i kommunen 

FC DJURSHOLM bjuder in till höstens stora turnering för 
åldrarna 2008-2011 

 

https://oktoberpokalen.cups.nu


Klasser & Speldagar

7-MANNA 
Helgen 2-4/10 
P2010-Extra svår 7-manna liten pojkar födda 2010 el senare  
P2010-Svår  7-manna liten pojkar födda 2010 el senare 
P2010-Lä?/Medel 7-manna liten pojkar födda 2010 el senare 
P2011-Extra svår 7-manna liten pojkar födda 2011 el senare  
P2011-Svår  7-manna liten pojkar födda 2011 el senare 
P2011-Lä?/Medel 7-manna liten pojkar födda 2011 el senare 

F2010-Svår/Extra svår 7-manna liten  flickor födda 2010 el senare  
F2010-Lä?/Medel 7-manna liten flickor födda 2010 el senare  
F2011-Svår/Extra svår 7-manna liten flickor födda 2011 el senare  
F2011-Lä?/Medel 7-manna liten flickor födda 2011 el senare  

Helgen 9-11/10 
P2008-Extra svår 7-manna stor                         pojkar födda 2008 el senare 
P2008-Svår  7-manna stor  pojkar födda 2008 el senare 
P2008-Lä?/Medel 7-manna stor  pojkar födda 2008 el senare 
P2009-Extra svår 7-manna stor                         pojkar födda 2009 el senare 
P2009-Svår  7-manna stor  pojkar födda 2009 el senare 
P2009-Lä?/Medel 7-manna stor  pojkar födda 2009 el senare 

F2008-Svår/Extra svår 7-manna stor  flickor födda 2008 el senare  
F2008-Lä?/Medel 7-manna stor  flickor födda 2008 el senare 
F2009-Svår/Extra svår 7-manna stor  flickor födda 2009 el senare  
F2009-Lä?/Medel 7-manna stor   flickor födda 2009 el senare 

Obs! a# vi förhåller oss /ll SVFF s regler angående korande 
av slutsegrare. Klasserna kommer spelas med nivå 
anpassade avslutningsgrupper baserade e>er första 
gruppspelet. Alla lag spelar lika många matcher samt 
erhåller priser! 
Antal speldagar är: maximalt 2 per lag: fredag kväll (från 
16:30) +lördag eller lördag+söndag). Vissa klasser kommer 
spelas klart under samma dag. Vilka klasser som gör det 
beror på antalet deltagande lag i klassen och under den 
helgen. Mer info kan fås i september när anmälningarna 
börjar bli klara. 
Alla lag garanteras 5 matcher, målsä#ningen är a# lagen ska 
spela mellan 5-6 matcher vardera. Vi strävar e>er en 
turnering med bra matcher för alla lag oavse# nivå. 

Klasserna avgörs bara om 6 lag är anmälda per klass. 
Arrangören äger rä# a# slå ihop 2 klasser/nivåer /ll en 
gemensam klass. Lag kan inte utgå och få /llbaka avgi>en 
ifall arrangören tvingas slå ihop 2 klasser. 
Begränsat antal lag per klass. Anmäl er därför i /d! 

Åldersklassen födda 2008 (pojkar och flickor) kan 
välja att spela både 7 och 9-manna om man så 
önskar eftersom det är olika helger.

9-MANNA Liten 
P2008-Extra svår pojkar födda 2008 el senare speldatum: 16-18/10 
P2008-Svår   pojkar födda 2008 el senare speldatum: 16-18/10 
P2008-Lä?/Medel pojkar födda 2008 el senare speldatum: 16-18/10 
F2008-Svår/Extra svår flickor födda 2008 el senare speldatum: 16-18/10 
F2008-Lä?/Medel flickor födda 2008 el senare speldatum: 16-18/10 

Obs! a? vi förhåller oss Kll SVFF s regler angående korande 
av slutsegrare. Lagen spelar gruppspel fredag och/eller 
lördag i de flesta fall men någon klass kan 
genomföras med spel lördag–söndag eller bara söndag. Alla 
lag måste vara beredda på spel 
samtliga dagar. Lag som kommer utanför Stockholmsområdet 
kommer beredas spel endast 
lördag–söndag så långt det är möjligt. Alla lag garanteras 4 
matcher. 

Klasserna avgörs bara om 6 lag är anmälda per klass. 
Arrangören äger rä# a# slå ihop 
2 klasser/nivåer /ll en gemensam klass (gäller framför allt i 
tjejklasserna). Lag kan inte utgå 
och få /llbaka avgi>en ifall arrangören tvingas slå ihop 2 
klasser. 
Begränsat antal lag per klass. Anmäl er därför i /d! 
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Spelplatser 

7-manna: 
Samtliga matcher spelas på konstgräs och naturgräs på Djursholms 
IP samt vid behov på Vasaskolans Bollplan. 

9-manna: 
Matcherna spelas på Djursholms IP konstgräs samt på Stockhagens 
IP konstgräs samt ev. Danderydsvallen konstgräs. 
Lagen måste vara beredda på a? spela sina gruppspelsmatcher på 
olika planer och därmed ha möjlighet Kll egna transporter mellan 
dessa (ca 5 min med bil). 

Obs! I år spelas inga 9-mannamatcher på naturgräs pga förra årets 
erfarenhet med dåligt underlag sent i oktober. De?a innebär dock 
a? vi kommer kunna ta emot mycket färre lag så anmäl er direkt för 
a? få plats!

Sista Anmälningsdag 

Söndag 6 september eller när cupen är fulltecknad. SamKdigt som 
anmälan görs via webben ska avgi\erna betalas Kll BG 609–5731 
Vid betalning måste ni ange det ocr nummer som ni får i er epost 
när ni har gjort er anmälan! 

SpelTid 
Samtliga 7-mannamatcher spelas 2x15 min och 9-mannamatcher 
spelas 2 x 20 min.

Priser 
Samtliga spelare erhåller ngt minne från cupen kan vara medaljer 
eller cup armband etc.

REgler 
Samma som i S:t Erikscupen med en del undantag. Detaljerade 
regler medföljer spelprogrammet som du kan ladda ner från 
cupsiten i samband med lo?ningen som planeras a? läggas ut 10 
dagar innan varje cuphelg. Läs mer info senare på cupsiten. 

AnMälan 
Görs via: h?p://oktoberpokalen.cups.nu/      

Avgifter 

7-mannalag: 2 195 kr/lag 
9-mannalag: 2 750 kr/lag 

Tänk på a? anmälan är bindande! 

Obs a? anmälan är bindande och a? inga inbetalda avgi\er 
återbetalas e\er 8 augusK. Vid återbetalningar innan den 8 augusK 
kommer en administraKonsavgi\ om 450 kr/lag a? dras mot 
anmälningsavgi\en. 

OBS! Vid inställd turnering gäller de;a för Oktoberpokalen 2020: 
Om turneringen ställs in pga myndigheternas beslut pga Covid-19 
eller liknande händelser så betalas avgi\erna (minus admin kostnad) 
Kllbaka inom 2 månader från beslut eller så kan man fly?a dom Kll 
annat kommande FCD arrangemang. Arrangören äger rä? a? fa?a 
beslut e\er rekommendaKonernas som ev. ges av myndigheterna. 
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