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KUNGSBACKA 

INBJUDAN 
KUNGSBACKA HÖSTCUP 2022

1-23 oktober
Kullaviks IF och Onsala BK har återigen nöjet att inbjuda Er förenings ungdomslag till en rolig och           
utvecklande cup på konstgräs under 4 helger i oktober. Våra huvudcenter kommer att vara belägna på 
Maleviks IP i Kullavik samt Rydets IP i Onsala, utanför Kungsbacka.

Kungsbacka Höstcup är till för alla åldersgrupper från 6-19 år och är en utvecklande cup - dvs alla ålders-
grupper som står inför byte av spelform till kommande säsong får spela upp redan i denna cup. Det innebär 
t ex  att de som spelar sista året 5-5 i år, får spela 7-7, osv. Cupen står för och premierar fair play och sport-
sligt uppträdande från deltagare och publik.

• För F/P6-12 år gäller en speldag utan slutspel och resultat. Minst 3 matcher garanteras
• För F/P 13-19 gäller två speldagar med slutspel och resultaträkning. Minst 4 matcher garanteras.

Alla klasser följer Svenska Fotbollsförbundets nya nationella spelformer.
https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/spelformer/

Ålder/Klass Födda år Spelform Datum Anmäln avgift
F19/P19 2003- 11-11 22-23/10 2 000 kr

F17/P17 2005- 11-11 22-23/10 2 000 kr

F/P15 2007 11-11 15-16/10 1 700 kr

F/P14 2008 11-11 22-23/10 1 700 kr

F/P13 2009 9-9 Stor 22-23/10 1 700 kr

F/P12 2010 9-9 liten 15 alt 16/10 1 400 kr

F/P11 2011 7-7 stor 8 alt 9/10 1 100 kr

F/P10 2012 7-7 liten 8 alt 9/10 1 100 kr

F/P9 2013 7-7 liten 1 alt 2/10 1 100 kr

F/P8 2014 5-5 1 alt 2/10 800 kr

F/P7 2015 5-5 1 alt 2/10 800 kr

F/P6 2016 3-3 1 alt 2/10 300 kr

KLASSER - SPELFORMER

Anmälan och betalning: http://kungsbackahostcup.se
Anmälan senast 31/8 - Giltig först efter betalning

Vid överanmälan gäller betalningsdatum

KUNGSBACKA HÖSTCUP
Box 39, 429 21 Kullavik | 0702-26 33 04 | info@kungsbackahostcup.se | www.kungsbackahostcup.se
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INFORMATION OCH REGELVERK
SANKTION
Tävlingen är sanktionerad av Hallands Fotbollsförbund

ÅTERBUD
Såvida Cupen tvingas ställas in på grund av pandemi, väder eller annat skäl tillämpas full återbetalning av 
anmälningsavgifterna.

ANTAL SPELARE I CUPEN
Obegränsat antal spelare får användas i varje lag under cupen. Spelare får representera sin förening i mer 
än ett lag, dock ej i samma åldersklass. 2 generella åldersdispenser medges.

Spelartruppen ska förtecknas i god tid inför matchstarter (gäller 13-19 år) i formulär avsedda för detta som 
finns på hemsidan. Stickprov kan komma att ske avseende spelaridentitet alternativt på förekommen anled-
ning, varför giltig ID-handling bör medtagas av spelarna.

PRISER
Deltagare i poolspel erhåller medalj. Vinnare och 2:a i slutspel erhåller pokal och medalj.
För varje åldersgrupp utgår ett Fair Play pris till det lag som uppvisat bästa sportsliga uppträdandet. Detta 
avgörs av domarna och andra funktionärer där spelare, ledare och publik bedöms.

LEDARE
Cupen bjuder på fritt kaffe med enkelt tilltugg till alla ledare vid särskilt anvisade platser. 

SERVERING
Kiosk finns på varje matcharena. På centrala arenor finns en mer utbyggd servering och tillgång till mat.

ÖVERNATTNING
För äldre lag kan det komma att erbjudas möjligheter för övernattning på hotell/vandrarhem via cupens 
regi. Mer information kommer.

SPELTIDER - SPELFORM
För spelformerna 3mot3, 5mot5, 7mot7 och liten 9mot9 gäller poolspel utan slutspel och resultaträkning 
-3 matcher garanteras. Matchtider: 3mot3: 4*3 minuter, 5mot5: 2*15 minuter, 7mot7 och liten 9mot9: 2*20 
minuter

För spelformerna stor 9mot9 och 11mot11 gäller cupspel med slutspel och resultaträkning - 4 matcher över 
2 dagar garanteras. Matchtider: 2 * 20 minuter. 

OBSERVERA
SvFFs riktlinjer Fotbollens spela, lek och lär samt HFFs riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll skall följas. 
Ledare som coachar lagen (från Halland) vid match skall ha genomgått Grönt kort – Leda laget samt bära 
intyg för detta runt halsen vid samtliga matcher. 

VARMT VÄLKOMNA!
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