
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
För att minimera risken för smittspridning av Covid- 19 gäller nedanstående 
punkter för att vi ska kunna genomföra arrangemanget! 
Oerhört viktigt att alla tar detta på allvar och respekterar varandra! 
Lag som inte följer detta måste dessvärre lämna turneringen. 
 

• Inga spelare/ledare med minsta förkylnings symptom eller annan 
sjukdomsbild får deltaga i denna turnering!  

• Håll avstånd! Tvätta händerna innan och efter match! 

• Ingen publik innanför staketområdena, endast spelare och behöriga 
ledare runt laget är ”välkomna” Arrangören äger rätt att begära folk 
som inte sköter detta att lämna anläggningen. 

• Matcherna utspridda på olika planer för att minska antalet personer på 
varje plan 

• Minimerat till 1 speldag per lag (4 matcher/lag), inget vidarespel (detta 
återkommer 2021). 

• Matchtid 2x18 min (F08-Svår 2x25 min) 

• Ingen omklädningsrumsfördelning, rummen är dock öppna för 
toalettbesök. Byt om hemma eller utomhus! 

• Handsprit och tvål på alla toaletter samt cafeteria och vid grillen 

• Inget ”öppet” tävlingskansli, akut kontakt under cupen per mobil: 
Patrik 0709-985220 allt som gäller innan och efter turnering. 
Personal på plats finns = Andrew 0730-840765 

• Medaljer – förberett med kuvert till alla lag, 10 st i varje kuvert, 
behöver ni fler finns reservkuvertet där ni kan ta fler till laget (dock 
beräknat 12/7-mannalag samt 10 per 5-mannalag). Man kan beställa fler 
medaljer vid behov efter cupen 

• Lagen hälsar inte på varandra innan match, efter match applådera 
varandra på enkelt vis 

• Medtag eget sjukvårdsmaterial, arrangören har inget lager att 
tillhandahålla på denna turnering 

• Mat ätes utomhus, inte i rummen eller i cafeterian och inte vid 
spelplanerna, undvik trängsel! 

https://bgspring.cups.nu/2020,admin/


 
 
 
 

Cupsiten med spelprogrammen:     
https://bgspring.cups.nu/2020-augusti/ 
 
 
Övriga regler 7-manna ligger kvar sedan i våras: 
https://bgspring.cups.nu/2020-augusti/information-och-regler 
 
obs! Planen VASASKOLANS BP SE SIDA 3 I DETTA DOKUMENT FÖR 
GÅNGVÄG/BILVÄGAR LIGGER CA 5-10 MIN FRÅN DJURSHOLMS IP 
 

Det som är ändrat sedan i våras är: 
 
Upplägg helg 2 (14-16/8) 
Alla lag spelar 4 matcher under 1 dag (under 
förutsättning att inga lag drar sig ur) 
F08-S/LM: spelas fredag 14/8 
F/P 2009, 2010 samtliga nivåer spelas lördag 15/8 
P08-ES, P08-S, P08-LM samt 5-manna spelas söndag 
16/8 
 
Speltid: 
F08-LM, P08-ES, P08-S, P08-LM:  2x18 min 
F08-S: 3x15 min 
Övriga 7-manna: 2x15 min 
5-manna: 1x25 min 
 
 
Hjärtligt välkomna och vi önskar alla lag - stort lycka till! 
 
 

https://bgspring.cups.nu/2020-augusti/
https://bgspring.cups.nu/2020-augusti/information-och-regler


 
 
 

VASASKOLANS BP 
 

Karta mellan Djursholms IP och Vasaskolans BP 

Gångväg: ca 8-10 min, Bilväg: ca 2-3 minuter 
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