
BOYS & GIRLS SPRING CUP  
2022 

FC Djursholm bjuder in till försäsongens stora topp-turnering för åldrarna 2010-2014

11 mars  - 3 april



KLASSER OCH SPELDAGAR 

11-13/3       *7 vs 7 STOR* 
P2010-Extrasvår, P2010-Svår, P2010-Medel, P2010-Lätt 
F2010-Extrasvår, F2010-Svår, F2010-Medel, F2010-Lätt 
 

18-20/3       *7 vs 7 LITEN* 
P2011-Extra svår, P2011-Svår, P2012-Extra svår, P2012-Svår 
  
25-27/3       *7 vs 7 LITEN* 
 P2011-Medel, P2011-Lätt, P2012-Medel, P2012-Lätt 
F2011-Svår, F2011-Medel, F2011-Lätt 
F2012-Svår, F2012-Medel, F2012-Lätt 
  
Söndag 3/4   *5 vs 5* 
P2013, P2014, F2013, F2014 - ingen nivåindelning 
  
Notera dessa förbehåll att slå ihop olika nivåer gällande 7 vs 7 klasserna: 

Obs! Klasserna avgörs bara om 6 lag är anmälda per klass. Arrangören äger rätt att slå 
ihop  
2 klasser/nivåer till en gemensam klass. Lag kan inte utgå och få tillbaka avgiften ifall 
arrangören tvingas slå ihop 2 klasser. Trots att inte ES klasser finns i Sanktan för P2011, 
P2012 erbjuder vi detta i denna cup. Obs! Dock att om det är för få lag som anmäler sig i 
ES klasserna så flyttas lagen automatiskt till Svår nivån som spelas samma helg.  
Begränsat antal lag per klass. Anmäl er därför i tid! 
 
  
SPELFORM & REGLER 7 VS 7 
Turneringen spelas enligt SVFF regler för 7 vs7 fotboll med vissa undantag som speltid 
samt att vissa plan mått kan skilja något beroende på våra anläggningar. Detaljerade 
regler för cupen kommer skickas ut i samband med att spelprogrammet är klart. Inga 
resultat visas och slutsegrare koras inte. 
Antal speldagar är: maximalt 2 per lag: fredag kväll (från 16:45) +lördag eller 
lördag+söndag). Vissa klasser kan komma att spelas klart under samma dag. Vilka 
klasser som gör det beror på antalet deltagande lag i klassen och under den helgen. Mer 
info kommer när anmälningarna börjar bli klara. 
Alla lag garanteras 5 matcher! 
  

SPELFORM & REGLER 5 VS 5 
Turneringen spelas enligt SVFF regler för 5 vs 5 fotboll med vissa undantag som speltid 
samt att vissa planmått kan skilja något beroende på våra anläggningar. Detaljerade 
regler för cupen kommer skickas ut i samband med att spelprogrammet är klart. Inga 
resultat visas och slutsegrare koras inte. 
Alla lag garanteras 4 matcher! 
  
  
SPELPLATSER 
Samtliga matcher spelas på konstgräs på Djursholms IP samt vid behov på Vasaskolans 
Bollplan.

SPELTID 
Samtliga 7 vs 7 matcher spelas 2x15 min och 5 vs 5 matcher spelas 1 x 25 min. 
  

PRISER 
Samtliga deltagare/lag erhåller minne från cupen till varje spelare 
  

ANMÄLAN 
Görs via: http://bgspring.cups.nu/ 

  
SISTA ANMÄLNINGSDAGAR 
7 vs 7 
Söndag 20 februari 2022 eller när cupen är fulltecknad.  
  
5 vs 5 
Söndag 13 mars 2022 eller när cupen är fulltecknad.  
  
Samtidigt som anmälan görs via webben ska avgifterna betalas till BG 609–5731 
Vid betalning måste ni ange det ocr nummer som ni får i er epost när ni har gjort er anmälan! 
Spelprogram presenteras ca 10 dagar innan varje helgs cupstart. 
  

AVGIFTER 
7 vs 7:                                 2 295 kr/lag 
5 vs 5:                                 1 395 kr/lag  
 

Rabatt 5 vs 5 lag: 
Lag som anmäler fler än ett lag samtidigt (samma förening och ledare erhåller 150 kr/rabatt 
per anmält lag. 
Tänk på att anmälan är bindande! 
 
Om cupen ställs in pga COVID-19 betalas avgifterna tillbaka inom 1 månad efter ”er” cup 
helg. 
  
OBS! Att anmälan är bindande och att inga inbetalda avgifter återbetalas efter 1 februari.  
Vid återbetalningar innan den 1 februari kommer en administrationsavgift om 200 kr/lag att 
dras mot anmälningsavgiften. 
  
  
MER INFO 
Patrik Eriksson FCD kansli 
kansliet@fcdjursholm.se  
http://bgspring.cups.nu/ 
0709-985220 (gärna sms) 

http://bgspring.cups.nu/
http://bgspring.cups.nu/

