RIMBO CUP UNGDOM 2022, 17–19 JUNI
Äntligen kan vi arrangera Rimbo Cup Ungdom igen! Vi är glada att ni valt vår turnering och hoppas
att ni kommer att trivas. Vårt mål med cupen är att den ska vara en turnering där glädjen står i fokus
och att så många som möjligt ska få vara med och spela. Självklart hoppas vi även på att ni alla får en
rolig upplevelse under era dagar hos oss.
Cupen spelas i år för flickor och pojkar födda 2010–2012.

CUPKANSLIET
Välkommen till cupkansliet när ni anländer till IP Arkadien. Vid cupkansliet får ni bl.a. ert lagkuvert
med spelprogram och all övrig information om cupen. Det är viktigt för cupledningen att få bekräftat
att alla lag finns på plats. Då får vi även möjlighet att också ge eventuellt sent tillkommen information
som kan vara viktig för er.
Det är också där de övernattande lagen får anvisningar om sitt boende och det är där som cuptröjor
och medaljer lämnas ut till de som beställt. Dit vänder ni er under cupen om ni har några frågor eller
behöver hjälp av något slag.

MATCHERNA
Antalet matcher kan variera mellan lagen och klasserna. Eftersom detta är en cup utan slutsegrare och
slutspel gör antalet lag det omöjligt att ge alla lag exakt lika många matcher. Vår målsättning är givetvis
att fördela lagen på ett sådant sätt att det blir så rättvist som möjligt. Det innebär att vissa kanske får
spela en match mer den ena dagen medan andra får göra det andra dagen eller inte alls. Vi ber er ha
överseende med detta.
Spelschemat kommer att publiceras under slutet av maj och kommer då även att skickas ut till er.
Reglerna finns på cupsidan.
Matcherna spelas på 4 naturgräsplaner belägna nere på idrottsplatsen och 2 konstgräsplaner belägna
ca 800 meter därifrån.

PROCUP
Cupen använder sig av ProCup för administrering av cupen och det är där ni också ska registrera era
spelare och ledare innan cupen. Vid anmälan skapade ni en inloggning till detta, skulle ni ha glömt
bort den eller av annan anledning inte kommer in för att registrera era deltagare så får ni höra av er så
hjälper vi er att återställa inloggningen.
24 timmar innan respektive lags första match måste en spelarförteckning vara ifylld i ProCup.
Födelsedatum, namn och tröjnummer ska finnas på varje spelare samt namn och telefonnummer till
ledare.
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CUPTRÖJOR OCH MEDALJER
De lag som beställt t-shirts och medaljer får dessa i samband med att ni anländer till cupen och anmäler
lagets närvaro. (checkar in). Skulle ni när ni väl är på plats och fått era tröjor vilja byta storlek på någon
av tröjorna kan ni ta kontakt med kansliet för att, om möjligt, byta storlek.

DISCO PÅ FREDAG OCH LÖRDAG KVÄLL
Som alltid kommer vi att ha det uppskattade kvällsdiscot på fredag respektive lördag kväll i
Långsjöskolans sporthall. Det blir discomusik och aktiviteter från kl. 20.00 och till 22.30 respektive
kväll. Kioskförsäljning kommer att finnas på plats.

KIOSKER
Under cupen så kommer det finnas flertalet kiosker med varierande utbud.
På idrottsplatsen finns två kiosker, en traditionell kiosk med kokt korv, toast, glass, dricka och dyl. Det
finns även en grill där det säljs hamburgare, grillad korv, godis, dricka och liknande.
På Mullevallen kommer det finnas en mindre kiosk med kokt korv, glass, dricka och liknande.

MAT
Samtliga måltider serveras i Långsjöskolans matsal.
Vid specialkost pratar ni med personalen på plats. Eventuell specialkost anmäls senast 1/6 via
cupsidan under fliken gästkort eller till cup@rimboif.com. Det är viktigt att ni anger hur många
personer respektive specialkost avser.
Måltider serveras enligt följande:

Frukost 06.30-09.00
Lunch 11.00-14.00
Middag 17.00-20.30

OMKLÄDNINGSRUM
Under cupen finns omklädningsrum på idrottsplatsen, de är uppdelade för pojkar respektive flickor.
Det är i dessa som ni har möjlighet att duscha efter match. Omklädningsrummen är öppna för alla lag
och det är inte tillåtet att låsa dörrarna eller lämna saker i omklädningsrummen.

BAD I LÅNGSJÖN
Intill idrottsplatsen ligger sjön Långsjön. En kommunal badplats finns 50 meter från såväl A-planen
som B-planen så ta gärna med badkläder. Tänk på att bestämma regler för er grupp vad som gäller för
att få uppsöka badet så att det sker på ett säkert sätt.
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BOENDE I SKOLLOKALER
Detaljinformation om var ni ska bo lämnas vid cupkansliet i samband med att ni anländer till cupen
och anmäler lagets närvaro (checkar in). Det kommer inte vara möjligt att få information om hur
klassrummen fördelas i förhand.
De skolor vi använder för logi är Långsjöskolan och Viby friskola. Skolorna ligger inom 500 meter
från cupkansliet och IP Arkadien. En karta över detta hittar ni på cuphemsidan.
Vi rekommenderar att inte ta med breda madrasser eftersom det blir bättre plats för var och en på så
sätt. Mer information om boendet i kommer närmare cupen.
Vid incheckning lämnas en deposition på 500 kr till cupkansliet, depositionen går att lämna kontant
eller via swish, depositionen återbetalas när städningen är godkänd och utcheckning sker hos
cupkansliet. Endast en deposition lämnas i de fall där flera lag är anmälda men tillhör samma grupp.

BOENDE PÅ IP
Lag som bokat logi på vandrarhemmet på IP kommer får särskild information kring detta via mejl två
veckor innan cupen, då kommer även rumsfördelningen att skickas ut. Innan dess är det inte möjligt
att få reda på hur rummen fördelas eller hur många bäddar respektive rum har eftersom rummens
storlek varierar.
Rummen har sängplatser för mellan 4 och 12 personer och är fördelade på lagen. Inga lag delar rum
med varandra vilket innebär att det för vissa lag tilldelats fler sängplatser än deltagarantalet. Ni betalar
inte för dessa, såvida ni inte väljer att använda dem till en förälder eller liknande. Vi väljer att göra på
detta sätt för att varje lag ska få bo för sig själva.
Ni får vid incheckning nycklar till de rum ni blivit tilldelade. Ni ansvarar för att samtliga nycklar
lämnas tillbaka vid utcheckning, borttappad nyckel innebär en avgift på 500 kr/nyckel.
Vid incheckning lämnas en deposition på 500 kr till cupkansliet, depositionen går att lämna kontant
eller via swish, depositionen återbetalas när städningen är godkänd och utcheckning sker hos
cupkansliet. Endast en deposition lämnas i de fall där flera lag är anmälda men tillhör samma grupp.

HITTA TILL RIMBO
IP Arkadien

Mullevallen

Idrottsvägen 15, 762 31 Rimbo.

Nybodavägen 28, 762 41 Rimbo.

Google Maps: IP Arkadien

Google Maps: Mullevallen

Hitta.se: IP Arkadien

Hitta.se: Mullevallen

Känn Er varmt välkomna till Rimbo!
Vi ser fram emot en härlig fotbollshelg i god fotbollsanda!
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