
 

KLASSER OCH DATUM

Pojkar och flickor födda 2007 
7-8 Januari 2023 / 11-manna 
1 klass/kön , vi tar emot 6 tjej och 6 kill lag , först till 
kvarn. Alla matcher spelas på Linköping Arena eller 
nya Linköping Airdom

Pojkar och flickor födda 2008 
14-15 Januari 2023 / 11-manna 
1 klass/kön , vi tar emot 6 tjej och 6 kill lag , först till 
kvarn. Alla matcher spelas på Linköping Arena eller 
nya Linköping Airdom

Pojkar och flickor födda 2009 
21-22 Januari 2023 / 9-manna stor 
1 klass/kön , vi tar emot 6 tjej och 6 kill lag , först till 
kvarn. Alla matcher spelas på Linköping Arena eller 
nya Linköping Airdom

Pojkar och flickor födda 2010
28-29 Januari 2023 / 9-manna liten 
1 klass/kön , vi tar emot 12 tjej och 12 kill lag , först 
till kvarn. Alla matcher spelas på Linköping Arena 
eller nya Linköping Airdom

SPELFORM
• Alla lag får spela fem matcher vardera, tre på 

lördagen och två på söndagen
• Speltiden är 2x25 minuter

SANKTION
Linköping Cup är sanktionerad av Östergötlands FF

ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT
Ni anmäler laget via vår cupsida, se QR-kod eller:
https://www.procup.se/cup/cupstartgene-
ric900_skin03.php?ev=35576&lang=SVE

Betalning av anmälningsavgift betalas efter det att 
bekräftelse på deltagande erhållits av arrangören.
Avgiften är 2500 kr/lag

DELTAGARAVGIFT
ALLA medverkande lag måste boka vårt hotellpaket 
för att medverka. Kostnaden är 1350 kr/deltagare 
för 11/9-manna lag och detta inkluderar 

• Logi lördag – söndag
• Frukost lördag
• Lunch lördag och söndag
• Middag lördag

Alla måltider äter man på hotellet.

Alla våra lag kommer i första hand att bo på 
Scandichotell 
• Frimurarehotellet 
• City
• Väst 
Extra natt kostar 400 kr/deltagare – logi/frukost
Tillägg för enkelrum.

OBS! Samma pris för spelare och ledare, vi har 
specialerbjudande till anhöriga, se hemsida

SLUTBETALNING
Sker via faktura från arrangören, de registreringar 
som deltagande lag gör i MY TEAM under anmäl-
ningstiden fram till stoppdatum gäller (tre veckor 
innan turneringsstart)

Slutbetalning skall göras enligt fakturans slutdatum, 
eventuella ändringar regleras i efterhand.

AVBOKNINGSREGLER
När anmälningsavgiften är betald blir er anmälan 
definitiv och då publiceras ert lag på cupsidan. 
Det är ert betalningsdatum som styr i händelse av 
överbokningar med reservlista som följd. Lag som 
placerats på reservlista får anmälningsavgiften åter-
betald i händelse av att vi inte kan erbjuda plats.

Anmälningsavgiften återbetalas ej vid eventuellt 
avhopp.

PRISER
Lagpriser delas ut till de första två lagen

DISPENS
9-manna = 1 på plan, kan byta med ytterliggare 1
11-manna = 2 på plan
Behövs fler dispenser så får ni göra en skriftlig 
ansökan.

KONTAKT
Michael Bornehav
linkopingcup@gmail.com

LINKÖPING
VINTER CUP 
2023

Stångebro United inbjuder härmed till 2023 års Linköping Vinter Cup!


