Hantverkscupen
10-12 augusti 2007
En 7-mannacup för pojkar födda 1997.
Deltagande lag: Hammarby IF, IFK Värnamo, Onsala BK, Borås AIK, Västra Frölunda IF, IF Heimer,
Örebro SK, Skövde AIK, Hörnebo SK, Falköpings FK och Fagersanna IF + plus ytterligare 2 lokala lag.

Fagersanna IF har nöjet att välkomna Ert P 97-lag
till den elfte upplagan av Hantverkscupen.
Det känns jättekul att välkomna er allihop till vår Hantverks-Cup. Nedan finner ni den information ni
söker, hoppas jag.
Vi har t ex en mycket fin familjecamping alldeles i närheten av spelarnas boende. Föräldrar kan även
anmäla sig som deltagare och ingår då i er trupp och bor då och äter med er naturligtvis. Lunch och
frukost kan köpas av medföljande föräldrar som campar eller dylikt för en billig penning, här vill vi att
de anmäler sig till mig senast 1 vecka innan cupen. Mer info om stugor, vandrarhem m.m. finns på
hemsidan www.fagersannaif.com

Årets Hantverkscup invigs 10/8 kl 19.00.
Alla lag skall ha anlänt senast kl 17.00 för utkvittering av nycklar och inkvartering i respektive boende.
Allt boende är på Ransbergs Skola och Församlingshemmet, några hundra meter från Campingen på
bilden ovan. Invigningen sker på Fagervi som vår idrottsanläggning heter med inmarsch bakom vår
musikkår. Invigningstal och nationalsång blir det naturligtvis också.
Efter invigningen ca kl 19.00 kommer era lagvärdar att ta hand om barnen i
respektive lag för att lära känna dom och för att se till att de får lite käk i sig.
Lagvärdarna följer ert lag under hela cupen och hjälper till där det behövs.
Det har blivit tradition att ni lånar de 2 lagvärdarna t ex ert lags A-lagströjor,
supporter- T-shirts eller motsvarande, så att det syns vilka som är just era
lagvärdar.

Lagledarna/Tränarna (2 ledare/lag) inbjuds till ledarkväll där vi informerar om helgens program, lär
känna varandra och äter lite gott käk tillsammans.
Helgen kommer att bjuda på fotboll naturligtvis, men också en lekfull kamp mellan lagen i vår
traditionella dyngkärrekörning. Detta får ni inte missa, eller hur? Vi kör riktig dynga förståss! Vi
kommer också att arrangera kanotrally mellan lagen, i någon av sjön Örlens badvikar.
Fotbollsturneringen spelas på våra fina gräsplaner enligt följande:
Lördag: Gruppspel i 4st fyralagsgrupper . Grupp 1 och 2 spelar fotboll på förmiddagen och har
kämpalekar på eftermiddagen och Grupp 3 och 4 vice versa.
Matchtid 2x15 min med 5 min paus och 25 minuters vila mellan matcherna. Efter det första gruppspelet
spelas en ”slutspelsmatch”. Där 1:an i första gruppen möter 2:an i andra gruppen. Och tvärtom. 3:an i
första gruppen möter 4:an i andra gruppen. Då får vi fram fyra nya grupper. Där vinnarna bland 1:or och
2:or går till A-slutspelsgruppen och förlorarna till B-slutspelsgruppen. Likadant bildar grupp 3:or och
4:or, C och D-slutspelsgrupper.
Lördagskvällen kommer att avslutas med kampsångstävling mellan lagen, utdelning av kämpalekspriser
och en massa annat kul , direkt från scenen vid skolförläggningen. Lägg er i hårdträning inför
kampsångstävlingen, den brukar vara en riktig höjdare med allt från enklaste ramsan till avancerat tunggung med eget komp.
Söndag: Då spelas Slutspelsgrupperna. Det blir 3 matcher för varje lag.
Se bifogat spelschema.
Ni står med egna tränings/uppvärmningsbollar.
Avslutning med prisutdelning sker direkt efter gruppspelen ca kl 13.30.
Samtliga måltider inkl mellanmål från kvällsmaten på fredagskvällen till ett lättare lunchpaket på
söndagen ingår i priset, så ni behöver inte tänka på mathållningen.
Allergier och annat som gäller mathållningen måste ni meddela innan cupen, vi vill veta detta vid
anmälan. Det går bra att meddela på inbetalningskortet.
Men bäst är att ringa/maila in detta till Ingemar Berg, 0504-205 43, info@fagersannaif.com
Kiosk kommer att finnas tillgänglig under hela cupen, både på Fagervi och i anslutning till boendet.
Boendet blir lagvis med golvförläggning, medtag madrass, sovsäck, kudde eller motsvarande.
Fagersanna är beläget vid den vackra sjön Örlen och ni kommer att bo alldeles i närheten av badplatsen
så tag med er badkläderna, ni kommer att få tid att bada under er vistelse hos oss.
Deltagaravgift: 550 kr/deltagare. ”max” antal deltagare inkl ledare, 20 personer.
Fler är tillåtet, men det kan bli lite trångt i förläggningen.
Deltagaravgiften skall vara oss tillhanda 1 juni-07.
Vårt postgiro 66 21 44 - 5 Fagersanna IF
Domare: Från HjoTiBorgs Fotbollsdomarklubb.
Priser: Samtliga deltagare får minnesplakett, dessutom utdelas ett antal individuella priser och lagpriser
ut, i kanotrally, dyngkärrekörning, kampsångstävling mm.
Cupen är sanktionerad av Västergötlands FF och Svenska FF och spelas enligt SvFF:s regler för 7mannafotboll.

Kom ihåg!
☻
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Fixa er egen kampsång till lördagskvällen.
Tröjor eller motsvarande till era lagvärdar.
Träningsbollar till ert lag.
Deltagaravgiften senast 1 juni.
Glöm inte att skriva i lagnamn och antal spelare på inbetalningsavin.
Anmäl ev. allergi eller motsvarande. Missa inte detta, det ställer till det vår
kökspersonal och det gör också att vi inte kan garantera just er spelare den diet
som behövs
Ett glatt humör! För det har vi!

Frågor?
Ring Ingemar Berg
0504-205 43 kvällstid.
E-post går också bra: info@fagersannaif.com

Hemsida www.fagersannaif.com
Kolla in vår hemsida, på Hantverkscupsidan finns det mesta Ni behöver veta om cupen. Skriv gärna i
Gästboken. Så vi ser att Ni hittat in.
Lämna ut hemsideadressen till föräldrar och kompisar som inte kommer med till Fagersanna.
Under cupen kommer vi att uppgradera några gånger med resultat, bilder m.m.

