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Nu är det dags igen för Smedby AIS populära fotbollscup för pojkar och flickor och i år 

2015 är det 36:e upplagan av cupen. Förra året dvs. 2014 deltog hela 206 lag, vilket för 

övrigt var rekord för oss. 
 

Jönsbergska Idrottsskolan är huvudsponsor till cupen och det är Smedby AIS väldigt 

tacksamma för. Det är 8:e gången som Jönsbergska Idrottsskolan är huvudsponsor. 
 

Tidigare namn på Cupen har varit Braviken Cup samt Teinmark & Öhman Cup och när 

cupen startade 1980 var namnet Sparbanken Cup. Cupen är en perfekt avslutning på 

vårsäsongen och en härlig start på sommarlovet. 
 

Vi hälsar åter spelare, ledare och föräldrar varmt välkomna till två heldagar i Smedby 

AIS regi där ni kan njuta av vår anläggning & glädjas åt spelet samt givetvis utnyttja 

våra försäljningsställen. 
 

Nytt för i år är att 7-mannaklasserna kommer spelas på vår nya anläggning Mirum 

Arena (ligger vid tidigare Smedby Idrottsfält). Där kommer vi bl a spela på fyra 7-

mannaplaner på våra nylagda konstgräsplaner, alltså bättre förutsättningar än tidigare. 

5-mannaklasserna kommer vi som tidigare spela på idylliska Smedby IP, för övrigt 

troligen för sista gången eftersom vi flyttar hela vår verksamhet till Mirum Arena fr o 

m år 2016. 
 

Smedby AIS Norrköping och Jönsbergska Idrottsskolan hälsar alla varmt välkomna 

till sköna fotbollsdagar med bra matcher, glädje på & utanför planerna och förhopp-

ningsvis bra väder. 
 

Klassindelning 
 

  

Pojkar    

P7 födda 2008 eller senare  5-manna gruppspel 

P8 födda 2007 eller senare  5-manna gruppspel 

P9 födda 2006 eller senare  5-manna gruppspel 

P10 födda 2005 eller senare  7-manna gruppspel 

P11 födda 2004 eller senare  7-manna gruppspel 

P12 födda 2003 eller senare  7-manna gruppspel 

    

Flickor    

F7 födda 2008 eller senare  5-manna gruppspel 

F8 födda 2007 eller senare  5-manna gruppspel 

F9 födda 2006 eller senare  5-manna gruppspel 

F10 födda 2005 eller senare  7-manna gruppspel 

F11 födda 2004 eller senare  7-manna gruppspel 

F12 födda 2003 eller senare  7-manna gruppspel 
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Speldagar  Lördagen den 13 juni Klass P7, P8, P10, F7, F11, F12 

  Söndagen den 14 juni Klass P9, P11, P12, F8, F9, F10 

Spelplats Smedby IP och Mirum Arena.  

Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs! 

Spelform I samtliga klasser utses ingen gruppsegrare utan alla lag är vinnare! 

Turneringen är öppen för föreningar i Östergötland samt inbjudna lag 

från andra distrikt. 

Samtliga lag 7-9 år garanteras minst 3 matcher och samtliga lag 10-12 

år garanteras minst 4 matcher. 

Spelregler  P7-P9 och F7-F9 spelar 5-mannafotboll med speltid 2 x 15 min.

  P10-P12 och F10-F12 spelas 7-mannafotboll med speltid 1 x 30 min.

  I samtliga åldersgrupper får lagen ha valfritt antal avbytare.  

  I spelprogrammet, som skickas ut efter anmälan, framgår samtliga 

  tävlingsregler. 

Priser Under Jönsbergska Cup utlottas priser till alla lag/spelare. 

Samtliga deltagare erhåller diplom. 

Anmälan  Anmäl er via e-post, brev eller fax till: 

 Smedby AIS, Storängsgatan 2, 603 61 Norrköping 

 E-post: niclas.fredriksson@smedbyais.se alt Fax 011-14 92 97 

Anmälningsavgift Vid anmälan av flera lag erhåller ni föreningsrabatt! 

Lag 1-5 betalar 800 kr / lag  

Lag 6 eller flera betalar 500 kr / lag 

Avgiften betalas i samband med anmälan på PG 17 69 89-2.  

Återbud efter den 18 maj 2015 medför att anmälningsavgiften inte 

återbetalas. 

Sista   Måndagen den 4 maj 2015.  
anmälningsdag Välkommen med er anmälan till Jönsbergska Cup.    
 

Sanktion Turneringen är sanktionerad av Svenska Fotbollförbundet och 

Östergötlands Fotbollförbund 

Upplysningar Lämnas via Smedby AIS kansli Christer Andersson Tel: 011 - 14 92 20 

  Besök gärna vår hemsida www.smedbyais.se  

http://www.smedbyais.se/
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