
INBJUDAN
2020

FÖR 31:A ÅRET
8-9 AUGUSTI 2020
cup med Spelklasser för alla pojk- och flicklag 7-14 år

varje klass spelas klart under en och samma dag



INBJUDAN
2020Spel på natur- och konstgräs

Välkommen till Transtenscupen!

Intresserad av en fantastisk fotbollshelg tillsammans med över 200 

andra lag, med härliga gräsplaner inom ett och samma område?  

Då har ni kommit rätt! Välkommen till Transtenscupen!

 
Transtenscupen arrangeras av IFK Hallsberg FK och spelades för första 

gången 1990. Cupen har sedan dess spelats andra helgen i augusti varje år, 

vilket gör 2020 års upplaga till den 31:e i ordningen. Cupen är öppen för alla 

pojk- och flicklag 7-14 år. Transtenscupen spelas under två dagar 

(lördag-söndag), där varje klass spelas klart under en och samma dag. 

När ert lag deltar i Transtenscupen behöver ni inte ta bussen mellan olika 

spelplatser. Alla matcher spelas nämligen inom ett och samma cupområde, 

som rymmer hela 22 spelplaner. Detta gör Transtenscupen till en utmärkt 

föreningscup då man inom promenadavstånd når alla cupens planer. 

Dessutom har cupen ett mycket gynnsamt geografiskt läge, där hela 15 av 

Sveriges 20 folkrikaste tätorter ligger inom ett avstånd av 25 mil till Hallsberg. 

Med andra ord: Väldigt många har väldigt nära till Hallsberg och 

Transtenscupen! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Transtenscupen 2020!

 
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Transtenscupen 2020!

transtenscupen.cups.nu
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KLASSER:

P 14 år  födda 2006  9 mot 9 tävlingsklass 
F 14 år  födda 2006  9 mot 9 tävlingsklass 
P 13 år  födda 2007  9 mot 9 tävlingsklass 
F 12-13 år  födda 2007-08  9 mot 9 tävlingsklass 
P 12 år  födda 2008  7 mot 7 poolspel 
P 11 år  födda 2009  7 mot 7 poolspel 
F 10-11 år  födda 2009-10  7 mot 7 poolspel 
P 10 år  födda 2010  7 mot 7 poolspel 
P 9 år  födda 2011  5 mot 5 poolspel 
F 8-9 år  födda 2011-12  5 mot 5 poolspel 
P 8 år  födda 2012  5 mot 5 poolspel 
P 7 år  födda 2013  3 mot 3 poolspel 
F 7 år  födda 2013  3 mot 3 poolspel

SPELTID

PRISER

3 mot 3: 4 x 3 min 5 mot 5: 2 x 10 min         
7 mot 7: 2 x 15 min 9 mot 9: 2 x 15 min

Medaljer och pokal till de 4 bästa lagen i A-slutspel
Medaljer och pokal till finallagen i B-slutspel

SPELDAGAR

 Poolspel       Poolspel       Poolspel     Cupspel
 3 mot 3         5 mot 5         7 mot 7       9 mot 9

Lördag 
8/8 F7                 P8                 P12 P14
                    P10 F12-13

Söndag 
9/8  P7                 P9                P11             F14
  F8-9 F10-11 P13

REGLER

DISPENSER

AVGIFTER

Svenska Fotbollförbundets regler tillämpas. 
F7, P7, P8, P9 samt F8-9 spelar med bollstorlek 3. 
P10, F10-11, P11, P12, P13 samt F12-13 spelar med bollstl 4. 
P14 och F14 spelar med bollstorlek 5. 
9 mot 9 spelas efter 11 mot 11-regler, men med 7-mannamål. 
Inga korttidsutvisningar vid gula kort. 

3 mot 3 för klasserna P 7 år samt F 7 år. Spelas i enlighet med 
de nya nationella spelformerna; med små mål utan målvakter 
och med sarg (nät) runt spelplanen.

Generell dispens om max 2 ettårs-överåriga per match 
(gäller alla spelklasser och behöver ej sökas). 
Dispensansökningar i övrigt ställs till tävlingsledningen i god 
tid innan cupen.

Ni anmäler er direkt på vår hemsida: 
transtenscupen.cups.nu

Anmälan är giltig när anmälningsavgiften är betald.  
Betalning sker inom två veckor efter gjord anmälan.  
Vi rekommenderar att anmäla i god tid då vi av erfarenhet 
vet att klasserna kan vara fyllda redan långt innan sista 
anmälningsdatum.

P7, F7 1:a lag 500 kr, 2:a lag 300 kr 
P8, P9, F8-9         1:a lag  1 200 kr, 2:a lag 800 kr
P10, P11, P12, F10-11  1 600 kr
P13, P14, F12-13, F14 2 000 kr

Bankgiro: 129-8686

Rabatt:
Vi erbjuder 15 % rabatt på lagavgiften för 
de 5 första lagen att anmäla sig i varje klass. 
Detta gäller föreningens första anmälda lag i 
respektive klass.
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INFORMATION 2020



Kontakt/information
Har ni några frågor eller funderingar?

transtenscupen@live.se
www.transtenscupen.cups.nu

IFK Hallsberg FK • Idrottsvägen 1 • 694 30 Hallsberg


