Rimbo Cup Ungdom
15–17 juni 2018
Rimbo IF Fotboll bjuder in till den 33:e upplagan av
Rimbo Cup Ungdom 7-manna.
7-mannalag, flickor/pojkar, födda 2009, (F/P-9), 15/6, ca kl.15.00 – 16/6, ca kl.15.00
7-mannalag, flickor, födda 2008, (F-10), 15/6, ca kl.15.00 – 16/6, ca kl.15.00
7-mannalag, pojkar, födda 2008, (P-10), 16/6, ca kl.14.00 – 17/6, kl.15.00
7-mannalag, flickor/pojkar, födda 2007, (F/P-11), 16/6, ca kl.14.00 – 17/6, kl.15.00
Vi kan bjuda på fina naturgräsplaner samt en konstgräsplan. Dessutom får ni som vill bra mat och möjlighet att
boka logi över natten mellan de två speldagarna för er åldersklass.
Idrottsplatsen Arkadien ligger idylliskt med utsikt över Långsjön och med badplats strax intill IP.
Cupen kan vara ett utmärkt sätt att avsluta ert lags vårsäsong innan sommaruppehållet.

Några fakta om cupen
I 2017-års cup deltog drygt 75 lag.
Enligt Fotbollsförbundets nya regler genomförs cupen utan slutspel
och korande av segrare. Alla klasser genomförs i största möjliga mån
med ett 4-lags gruppspel 1:a dagen och ett nytt gruppspel 2:a dagen.
Alla lag spelar således många matcher i cupen.
Cupen har inte möjlighet att ta emot obegränsat antal lag varför först
till kvarn med betalning av anmälningsavgiften är det som gäller om
vi får fler anmälningar än vi klarar av.

Anmälnings- och deltagaravgifter
Anmälningsavgiften är 1 500 kr per lag i alla klasser. Anmälningsavgiften kommer att faktureras ert lag via mail
till den mailadress som ni uppgav i inledningen av denna anmälan.
Nedanstående sex alternativa deltagarpaket finns för spelare, ledare och övriga medföljande.
Där mat ingår i resp. paket innebär det middag dag 1 samt frukost och lunch dag 2.
Deltagarpaket

Deltagaravgifter

Logi

IP1

Logi (i säng) inkl. mat, cup-T-shirt, medalj

700 kr/deltagare

Vandrarhem, mitt på IP

IP2

Logi (i säng) inkl. mat

600 kr/deltagare

Vandrarhem, mitt på IP

A1

Logi (i skolsal) inkl. mat, cup-T-shirt, medalj

500 kr/deltagare

Skolsal, gångavstånd till IP

A2

Logi (i skolsal) inkl. mat

400 kr/deltagare

Skolsal, gångavstånd till IP

B1

Medalj och cup-T-shirt

100 kr/deltagare

B2

Ej inkl. logi, mat, T-shirt, medalj.

0 kr/deltagare

Även deltagaravgifterna faktureras till ert lag via den mailadress som anges vid anmälan. Samma avgifter för ledare & ev.
medföljande men det finns möjlighet att välja olika paket för spelare och ledare.

Anmälan och information
Anmälan görs via det formulär som du hittar på vår hemsida.
Alla betalningar görs till Rimbo IF Fotbollssektion, plusgiro 628 92 88-0.
Frågor om cupen, Jennifer Lundborg Larsson, RIF kansli, cup@rimboif.com, 0175-705 55.
All information om cupen kommer att läggas upp på hemsidan, www.rimboif.com

Välkommen till en skön fotbollsvistelse i hjärtat av Roslagen!

