
 

Välkommen till 
 

STUVSTA HÖSTCUP 2020 
 

                                         Helgen 17-18 oktober 
 

 

Stuvsta Höstcup körs i form av 5-, 7- och 9-manna fotboll. 

 

• 9-manna för flickor och pojkar födda 2008. 

• 7-manna för flickor och pojkar födda 2010 och 2011. 

• 5-manna för flickor och pojkar födda 2012 och 2013. 

 

Alla är garanterade MINST 4 matcher. Cupen spelas på Stuvsta IP i 

Huddinge. Spelschemat läggs upp på hemsidan senast 1 vecka innan 

cupstart.  

 

“Först till kvarn” gäller, begränsat antal platser. 

 

Anmälan sker senast den 25:e September 2020 via 

cupens hemsida: https://www.procup.se/cup/34094.htm 

 

 

 

 

Anmälan är utförd först när avgiften är betald. 

 

Välkomna till härliga Stuvsta IP! 

 

Stuvsta IF 
 

 

 

 

 

ANMÄL DITT LAG 
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Tävlingsform 
Seriespel med 5 lag i varje grupp. Inga resultat eller tabell enligt 

tävlingsbestämmelser från StFF. Vi följer förbundets riktlinjer & regelverk 
 

     
Spelformer enligt nedan 

 
9-manna för flickor och pojkar födda 2008 i form av gruppspel enligt riktlinjer från 

fotbollsförbundet. 
 

Matchtid:  1x25 minuter. 

Spelplan:   Konstgräs på Stuvsta IP 

Antal matcher:  Samtliga lag får lika många matcher (4 matcher var)  

Priser:   Pokaler till alla lag.  

 

7-manna för flickor och pojkar födda 2010 och 2011 i form av gruppspel enligt 

riktlinjer från fotbollsförbundet. 
 

Matchtid:  1x25 minuter. 

Spelplan:   Konstgräs på Stuvsta IP 

Antal matcher:  Samtliga lag får lika många matcher (4 matcher var)  

Priser:   Pokaler till alla lag.  
 

5-manna för flickor och pojkar födda 2012 och 2013 i form av gruppspel enligt 

riktlinjer från fotbollsförbundet. 
 

Matchtid:  2x12 minuter. 

Spelplaner:   Konstgräs på Stuvsta IP 

Antal matcher:  Samtliga lag får lika många matcher (4 matcher var)  

Priser:   Medaljer till alla spelare  
 
 

Anmälningsavgift:  

• 5-manna är 1.000 kr  

• 7-manna 1.300 kr   

• 9-manna 1.300 kr  

Avgiften betalas i samband med anmälan till Stuvsta IF, BG 5285 -8024. Anmälan är utförd 

först när avgiften är betald. Vid avhopp efter att anmälningstiden gått ut så betalas inte 

avgiften tillbaka. 

 

Anmälan sker senast den 25:e September 2020 via cupens hemsida: 
https://www.procup.se/cup/34094.htm 

 

 

Stuvsta Höstcup kommittén 

E-post: kansli@stuvstaif.se 

Cupens hemsida : https://www.procup.se/cup/34094.htm 
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