Sandvikens IF Fotboll inbjuder härmed er förening till
inomhusturnering i futsal 27-29 januari 2023

Göransson Cup 2023
BARN OCH UNGDOMSLAG FRÅN 9-17 (2014-2006) år.
OBS! 9 år endast för Gästriklands fotbollsförbund
Göransson Cup är en turnering för barn, ungdomar och klass för funktionsvarierade och kommer
att spelas i Göransson Arena mellan den 27-29 januari 2023
Anmälan och all information om cupen finns via hemsidan för cupen: www.goranssoncup.se.
Turneringen genomförs i samarbete med Sandvik som huvudpartner och i Göransson Arena kan vi
erbjuda en unik cup-upplevelse för både deltagare och publik.
Turneringen kommer att spelas på sex-sju planer i Göransson Arena och två planer i Jernvallens Ahall, samtliga hallar ligger inom samma arenaområde.
I turneringens värdegrunder är Fair Play något vi framhåller och under cupen utses ett flicklag och ett
pojklag till vinnare av 5000:- till laget från vår huvudpartner Sandvik för ett positivt uppförande.
Speldagar och turneringsupplägg
Turneringen startar fredagen den 27 januari ca kl 16.00 och pågår till söndag kväll
29 januari ca kl 17.00 Turneringen som är sanktionerad av Gästrikland fotbollsförbund planeras att
omfatta max 340 lag, dock med reservationen att vi vill ha jämna 4-lagsgrupper i klasser 13-17 år.
Samtliga klasser spelar gruppspel både under fredag och lördag.
Under söndagen spelas slutspel för åldersklasserna 13-17 år för de lag som kvalificerar sig dit. 2-3 lag
från varje grupp går vidare till slutspel.
I klasserna 9-12 år garanteras 4 matcher i grupper utan tabell.
Efter önskemål kommer vi att hålla ihop klasser mer så matcher spelas mer sammanhängande än
tidigare.
OBS! Deltagande i cupen garanteras först efter inbetald anmälningsavgift.
2020 var intresset för turneringen större än de platser vi kunde erbjuda i vissa klasser så anmäl ert
lag i god tid för att försäkra er plats.

SISTA ANMÄNINGSDATUM ÄR 10 NOVEMBER 2022!!

Tävlingsform
Futsal och futsal light, se bifogade tävlingsregler.
Anmälningsavgift
Åldersklasser 9-17 år:

1900:-

Max 18 spelare/trupp

Inbetalning sker på bankgiro 362-5373 med det OCR-nummer ni får i bekräftelsemailet. Sista
betalningsdatum av anmälningsavgiften är 15 november 2022.
Om vi erhåller Er anmälan men inte anmälningsavgiften, förbehåller vi oss rätten att ersätta Er med
annat lag. Anmälan är bindande efter att anmälningsavgiften är betald.
Obs! Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar.
Deltagaravgift (Deltagarkort)
VIKTIGT!
Samtliga lag måste registrera deltagande spelare och ledare, instruktioner för detta finns i det
bekräftelsemail ni erhåller vid anmälan.
Boende lag kan välja att bo en eller två nätter med helpension.
Deltagarkort skall bokas för alla spelare och ledare och betalas senast 10 januari 2023 till bankgiro
362-5373 med det OCR-nummer ni får i bekräftelsemailet. Samtliga spelare erhåller ett deltagarpaket
med cupprodukter, samt cuparmbandet fyllt med erbjudanden och rabatter.
Deltagarkort EJ BOENDE LAG:
150:- per spelare
Ledare gratis
Deltagarkort BOENDE LAG:
Lag som bokar med boende har deltagaravgiften inkluderad i boendekostnaden per person.
Alternativ för boende:
Boende A1 spelare: 580:-/pers - Boende på skola 1 natt (fre-lör) inkl helpension
Boende A2 spelare: 790:-/pers - Boende på skola 2 nätter (fre-sön) inkl helpension
Boende A1 ledare: 430:-/pers - Boende på skola 1 natt (fre-lör) inkl helpension
Boende A2 ledare: 640:-/pers - Boende på skola 2 nätter (fre-sön) inkl helpension

Innehåll helpension:
A1: Fredag middag, lördag frukost, lunch, middag
A2: Fredag middag, lördag frukost, lunch, middag, söndag frukost
Lunch söndag bokas separat hos restaurangen på Göransson Arena alt. drop in och betalas på plats.

Vi erbjuder även hotellboende till förmånliga priser på Scandic Väst i Gävle ca 20 minuter med bil
från arenaområdet samt Hotell Hedåsen i Sandviken på gångavstånd från arenaområdet.
Dessa bokas direkt med hotellet med Göransson Cup som bokningsreferens

Anmälan
Ni anmäler er på Göransson Cups hemsida: www.goranssoncup.se.
Sista anmälnings är 10 november 2022.
Spelartrupper samt ev. dispensansökningar skall registreras på hemsidan genom inloggning senast
10 januari 2023.
Spelprogram kommer att läggas upp på hemsidan www.goranssoncup.se i god tid innan turneringen.
Deltagararmband och övrig information hämtas ut lagvis i samband med att turneringen startar.
Efter anmälan kan ni följa era betalningar genom att logga in på er lagsida med de
inloggningsuppgifter ni väljer vid anmälan.
Viktiga datum
10 november 2022

Sista anmälningsdag

15 november 2022

Sista dag för betalning av anmälningsavgift

10 januari 2022

Sista dag för registrering/betalning av deltagarkort
Sista datum för registrering av spelartrupp och ledare

Priser
Pokaler till segrande lag samt medaljer till final-lagens spelare/ledare i åldersklasser från 13 år.
Måltider
Boende lag
Måltider serveras på tre skolor, vid tilldelning av boende framgår även vilken skola man skall nyttja
för sina måltider.
Ej boende lag
Restaurang Jernet i Göransson Arena erbjuder lunch och middagsbuffé.
Här kan ni på ett enkelt sätt äta under helgen.
Mer information om detta hittar du på hemsidan www.goranssoncup.se
Boende
I boendepaketen ingår övernattning på skola inkl helpension.
Övriga boendealternativ och samarbeten samt mer information kommer på hemsidan
www.goranssoncup.se.
Hör av er i god tid till vårt kansli så hjälper vi er med kontakter mm.
Sociala medier
Resultat och foton kommer kontinuerligt att läggas ut på www.goranssoncup.se, Göransson Cup på
Facebook, Instagram och i Göransson Cup appen under turneringen.
Följ uppladdningen och nyheter inför cupen genom att GILLA vår Facebooksida.

VIKTIGT
För frågor gällande boende, måltider etc, kontakta boendeansvarig.
För frågor gällande tävlingsupplägg, anmälan, kringarrangemang etc, kontakta cupansvarig.
Kontaktuppgifter:
Cupansvarig (Tävlingsfrågor/anmälningar)
Anders Eriksson
070 – 633 74 84
Anders.eriksson@sandvikensif.se
Boendeansvarig (Mat och boendefrågor)
Jonas Andersson
070 – 141 19 45
jonas@sandvikensif.se

Funzone med aktiviteter

Tekniska utmaningar i arenan

Moderna sportgolv med optimala förhållande

Separat uppvärmningsområde

VÄLKOMMEN!
Arrangör

Huvudpartner

