
Välkommen till FLYGFYREN SOMMARCUP!

Välkommen till 2018 års upplaga av NORRTÄLJE SOMMARCUP, tidigare Flygfyren Sommar-
cup. Turneringen spelas 3 – 5 augusti i Norrtälje, i klasserna F03, F04, F05, F06, F07, F08, 
P03, P04, P05, P06, P07 och P08. Matcherna spelas på konst- eller naturgräs på Norrtälje 
Sportcentrum och kringliggande planer. Arrangör av turneringen är AIK Ungdomsfotboll och 
BKV Norrtälje. Turneringen är sanktionerad av Stockholms Fotbollförbund. 
Norrtälje Sommarcup arbetar aktivt för att främja en trygg och bra miljö för 
spelare, ledare och publik. Läs mer om vårt projekt Fair Play Corner på vår 
hemsida. Anmäl ert lag via hemsidan: www.norrtaljesommarcup.se 

SPELORDNING OCH SPELFORM Samtliga lag spelar 
alla tre dagar. Slutspelet spelas på söndagen. I 
klasserna -07 och -08 spelar lagen ett nivåindelat 
slutspel där ingen slutsegrare koras. 

KLASSER Följande klasser och spelform gäller: 
Flickor 2008, 7-manna
Flickor 2007, 7-manna
Flickor 2006, 9-manna
Flickor 2005, 9-manna
Flickor 2004, 11-manna
Flickor 2003, 11-manna

BOENDE Vi erbjuder deltagande lag boende i Norr-
tälje. Boendet ingår i deltagarpaket A. Boende och 
inkvartering varierar men är som regel skolsals-
boende i Norrtälje. 

PLATS Norrtälje Sportcentrum, Gustaf Adolfs  
väg 53, 761 42 Norrtälje. 

ANTAL MATCHER Alla lag garanteras minst fyra 
matcher. 

SPELPLANER Spelplanerna är högklassiga natur-
gräsplaner och konstgräsplaner på Norrtälje 
 Sportcentrum eller kringliggande planer. Fina och 
bra ytor för uppvärmning intill matchplanerna 
erbjuds också. 

ANMÄLAN Anmälan ska ske senast 1 april 2018. 
Anmälan sker via www.norrtäljesommarcup.se. Efter 
anmälan skickar vi inbetalningsuppgifter till angi-
ven e-postadress. OBS! Då cupen är populär gäller 
 anmälan snarast möjligt för att garanteras plats. 

Pojkar 2008, 7-manna
Pojkar 2007, 7-manna
Pojkar 2006, 9-manna
Pojkar 2005, 9-manna
Pojkar 2004, 11-manna
Pojkar 2003, 11-manna
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KOSTNAD 
Deltagarpaket A: 
Lagavgift: 2 000 kr Deltagaravgift: 895 kr/del-
tagare 
Boende två nätter. Måltider från fredag middag till 
lunch söndag. 
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare, 
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Norrtälje. 
Deltagarpaket B: 
Lagavgift: 3 000 kr Deltagaravgift: 295kr/deltagare
Totalt 4 måltider: Middag fredag, lunch och mid-
dag lördag samt lunch söndag.  
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare, 
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Norrtälje. 
Deltagarpaket C: 
Lagavgift för lag utan boende eller mat: 3 000 kr 
I lagavgiften ingår, för samtliga spelare och ledare, 
ett aktivitetskort med intressanta upplevelser och 
erbjudanden i Norrtälje. 

För de lagen som vill bo ytterligare en natt går det 
självklart att ordna. Kontakta oss för prisuppgift. 

BETALNING Vid registrering och anmälan på   
www.norrtaljesommarcup.se så erhålls en faktura 
med betalningsinformation. Sista betalningsdag 
för lagavgift är 1 april. Sista betalningsdag för 
deltagaravgift är 1 maj. 

SPELDATUM Norrtälje Sommarcup spelas 3–5 
augusti 2018. 

SPELTID 2x20 minuter i samtliga matcher utom 
14- och 15 års klasserna som spelas 2x25 minut-
er. Straffar tillämpas direkt vid full tid i slutspels-
matcher. I klassen -06 gäller lottning vid oavgjorda 
matcher i slutspelet. 

FAIR PLAY CORNER Norrtälje Sommarcup ska 
främja Fair Play för samtliga besökare och del-
tagare. Turneringen ska ses som en utbildning för 

deltagande spelare, ledare och tränare, både på 
och utanför planen. Turneringen arbetar aktivt för 
att främja Fair Play och Människors-Lika-Värde 
för samtliga deltagare och besökare. 

Som en del av turneringens långsiktiga arbete 
med att göra arrangemanget till en trygg miljö och 
plats för barn och vuxna, har sedan 2017 projek-
tet ”Fair Play Corner” etablerats. 

• Fair Play Corner ska syfta till att utbilda spelare, 
ledare, föräldrar och andra besökare kring vär-
degrundsfrågor och Fair Play. 

• Fair Play Corner ska främja en trygg och säker 
idrottsmiljö för barn och vuxna. 

• Fair Play Corner blir en central plats för del-
tagare och besökare som behöver hjälp och 
stöttning under arrangemanget. 

• Fair Play Corner bemannas av utbildad och 
erfaren personal. 

• Fair Play Corner ska vara en förebild för förenin-
gar, lag, föräldrar, barn och ungdomar. 

• Fair Play Corner ska på ett föredömligt sätt bidra 
till Fair Play och Människors-Lika-Värde. 

SPELSCHEMA Spelschema kommer att finnas på 
www.norrtaljesommarcup.se senast den 22 juni. 

TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledningen består av 
Riki Simic, Åke Uneskog från AIK och Tobias 
Lindström från BKV Norrtälje. 

VAD HÄNDER I NORRTÄLJE KOMMUN UNDER CUPEN? 
www.visitroslagen.se 

FRÅGOR Vid frågor om Norrtälje Sommarcup:  
Riki Simic, riki.simic@aik.se, 070-431 12 68 
Mer information om Norrtälje Sportcentrum:  
www.norrtaljesportcentrum.se 
Mer information om turneringen:  
www.norrtaljesommarcup.se 
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