
Välkomna till Hovet Cup 2021! 
 

Vi är glada att ni valt att delta i Hovet Cup 2021. Vi kan i år presentera ett startfält på drygt 
140 lag. Hoppas ni alla får en trevlig cupupplevelse! 
 
Info: 
 

 Spelprogram finns på hemsidan: https://hovetcup.cups.nu  
OBSERVERA att det kan ske förändringar i spelprogrammet, håll koll på hemsidan för 
de senaste uppdateringarna. 

 

 Laguppställning ifylles när ni loggar in på cupens hemsida. Fyll i laguppställningen 
inkl. lagledare senast söndag 8/8. Det går sedan bra att göra ändringar vid behov. 

 

 Vi lever nu i en speciell och utmanande tid i och med Covid-19. Cupledningen har 
därför tagit beslut om att avstå kringaktiviteter för cupen, och försäljningen kommer 
att vara i mindre skala än planerat. Vi kommer att ha kiosk öppen, om mer rejäl lunch 
önskas hänvisar vi till exempelvis närliggande ICA Maxi Universitetet 
(Sörbyängsvägen 24-30) samt närliggande restauranger. Det går självklart bra att 
även ta med matlåda för att äta inom cupområdet, vi har dock ej möjlighet att 
erbjuda kylskåpsplats. 

 
Att tänka på under cuphelgen: 
 

 Anmäl er i cupkansliet vid ankomst. Ni får då info samt hämtar ut deltagarmedaljer. 
 

 Det är av yppersta vikt att vi tillsammans bidrar till en så smittsäker cup som 
möjligt. Myndigheters riktlinjer gäller; stanna hemma vid minsta symptom och 
hålla avstånd till andra mellan matcher. Vi rekommenderar också starkt att ha 
personliga vattenflaskor och att komma till, och åka ifrån, cupen ombytta (dvs. ej 
använda omklädningsrum). Mellan matcherna ansvarar tränare/lagledare för att 
hålla ihop gruppen och att avstånd hålls till andra. 

 

 Hovet Cup har ingen separat egen parkering. Vi hänvisar till närliggande ordinarie 
parkeringsplatser. OBSERVERA att ordinarie regler för parkering gäller, och att Hovet 
Cup ej tar ansvar för felparkerade bilar och eventuella böter. 

 

 Läs igenom de spelregler som gäller för er spelform. Länk med regler finns tillgänglig 
på cupens hemsida. 

 

 Ha koll på plankartan och var i god tid innan match. 
 

 Ledare och föräldrar uppträder självklart som föredömen och på ett gott sätt 
gentemot både unga spelare och domare! 

 
Vi önskar er en trevlig fotbollshelg! 
Välkomna! 
 
Med vänliga hälsningar 
Cupledningen, Hovet Cup 2021 
 

 
 
 

https://hovetcup.cups.nu/


PLANKARTA

Plan 1-4 3 mot 3
Plan 5-11       5 mot 5
Plan 12-19     7 mot 7
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Hovet Cup 2021 
 
 

Regler 
 

Hovet Cup 2021 spelas i enlighet med de nationella spelregler som Svenska 

fotbollförbundet fastställt för respektive spelform. En avvikelse från regeldokumenten 

är speltiden som gäller för Hovet Cup (speltiderna som gäller i cupen ser ni nedan) 

Spelregler 2021: 

https://aktiva.svenskfotboll.se/4adcf6/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/forening/spelregl

er-barn--och-ungdomsfotboll-2021-till-hemsidan.pdf 

 

 

Speltid: 
 

3 mot 3: 4x3 min 

5 mot 5: 2x10 min 

 

7 mot 7: 2x15 min 

 

 

Dispenser: 
 

Generell dispens om max 2 ettårs-överåriga per lag och match. Fritt antal ett-

årsöveråriga får deltaga i cupen, men endast 2 per match (med andra ord får 

man EJ använda 3 eller fler under samma match och hänvisa till att de "bytte med 

varandra"). 

 

Dispensansökningar i övrigt ställs till tävlingsledningen. 

https://aktiva.svenskfotboll.se/4adcf6/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/forening/spelregler-barn--och-ungdomsfotboll-2021-till-hemsidan.pdf
https://aktiva.svenskfotboll.se/4adcf6/globalassets/svff/dokumentdokumentblock/forening/spelregler-barn--och-ungdomsfotboll-2021-till-hemsidan.pdf


Hovet Cup – Tävlingsjury 
 
Nedanstående regelverk avseende Tävlingsjury är i enlighet med av Svenska 
Fotbollförbundet fastslagna riktlinjer för tävlingsjury vid föreningsarrangerad tävling 
(2017-03-29). 
 
1 § Behörighet  
Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden i Hovet Cup ska prövas av tävlingsjuryn. 
Tävlingsjuryn får därvid ålägga avstängning med mer än en match inom Hovet Cup, 
men får inte ålägga tävlingsbestraffning för verkställande utom Hovet Cup.  
Tävlingsjuryns beslut får inte överklagas.  
 
2 § Sammansättning  
Tävlingsjuryn består av tre ledamöter, som utsetts av tävlingsarrangören.  
Ledamot får inte delta i prövning av ärende som gäller fråga där ledamoten tidigare 
berörts som funktionär vid tävlingen eller på annat sätt får anses vara jävig.  
 
3 § Anmälan  
Anmälan ska ha kommit in till Tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från berörd 
match slut. Endast berörda lag i aktuell match får lämna in anmälan.  
Anmälan ska åtföljas av en avgift om 300 kr kontant, som betalas tillbaka om 
anmälan helt eller delvis bifalles. Om avgift inte betalas ska anmälan avvisas.  
 
4 § Tävlingsbestämmelsernas tillämplighet  
Utöver vad som angetts ovan i fråga om tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden 

gäller SvFF:s Tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar. 


