
                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Som en perfekt uppptart efter sommaren ligger denna cup, helgen efter skolorna startat.  
Vi har många lag som återkommer år efter år då detta ger en härlig samling inför höstsäsongen 
 
Vi spelar i tre olika spelformer:  5 mot 5 (12-lag), Liten 7 mot 7 (10/11-lag), Stor 7 mot 7 (09-lag). 
 
Vi längtar efter att kunna bjuda in till Cup på Yttern igen och kommer göra allt för att ni skall 
få en härlig upplevelse. Eventuella Corona- restriktioner kommer vi naturligvis ta hänsyn till 
och skulle det inte gå att genomföra cupen som så kommer inbetalda anmmälningsavgifter 
att betalas tillbaka 
 
 
Information om Cupen: 
 
Datum: 14-15 Augusti. Speldagar per åldersklass: 
 Lördag  14  augusti:  F09, P09, F12, P12,  
 Söndag 15  augusti:  F10, P10, F11, P11,  
 
Plats:  Idrottsplatsen Yttern, Ytterby. Vi spelar cupen på konstgräs, gräs samt i vår 

inomhushall (konstgräsunderlag) 
 
Anmälan: Sista anmälningsdag: 18 juni. 

Vi vill gärna att ni anmäler er så snart ni vet att ni är intreserade av att delta, 
Amälan görs via cupens hemsida: www.ytterbycup.se.   
Ni hittar också mer info på http://www.ytterbyis.nu/sida/?ID=64784 

 
Anmälningsavgift: Avvakta med att betala in anmälningsavgiften för att undvika onödig 

administration ifall restriktioner gör att vi behöver ställa in. Anmälda 
lag meddelas när det är dags att betala in avgiften 

   
Anmälningsavgiften är:  
7 mot 7 lag (2009/10/11)        700 kr/lag 

   5 mot 5 lag (2012)          400 kr/lag  
  

Betalas på Ytterby IS bankgiro: 253-2562   
Ange klubb, åldersklass på bank-giro inbetalningen 
 
 
  Sista anmälningsdag: 18 juni 2021 

 
 
Kontaktuppgifter Ytterby IS kansli: 
Mail:    kansli@ytterbyis.nu 
Hemsida:   www.ytterbyis.nu 

Inbjudan till: 

Ytterby Cup  
14-15 augusti 2021 

Flickor/Pojkar födda 2009-2012 

http://www.ytterbycup.se/
http://www.ytterbyis.nu/sida/?ID=64784
mailto:kansli@ytterbyis.nu
http://www.ytterbyis.nu/


Tävlingsform 
Poolspel där samtliga lag garanteras 4 matcher  
 
Matchtid 
Alla Matcher spelas 2x12 minuter, med max 3 minuters paus. 
 
Spelregler 
Ytterby Cup har sanktion av Göteborgs Fotbollsförbund och följer deras 5 mot 5 och 7 mot 7 regler 
som gäller i seriespel.  
 
Överåriga spelare 
Ifall lag inte klarar att ställa upp med rena ålderslag får man använda max en spelare som är ett 
år äldre på plan.  
 
Domare 
Matcherna döms av spelare från Ytterby IS som genomgått den interna  föreningsdomar-
utbildningen.  
 
Antal spelare/Spelarbyten 
Obegränsat antal spelare under cupen, obegränsat antal byten per match. 
Byte sker vi långsida, där tränare/avbytarna är placerade. 
 
Prisutdelning 
Medaljer till alla spelare.  
Prisutdelning sker direkt efter avslutad sista match vid anvisad plats..  
 
 
Cafeteria /Servering 

Kiosk/grill finns i anslutning till spel-planerna  
 
 
Parkering 
 
OBS; Inte säkert att GPS-navigering fungerar till Yttern. 
Ta reda på innan var planen ligger och hur ni hittar dit. 
 
De lag som kommer först till Yttern kommer vi att guida in till  
parkeringen på grusplan (se karta) där vi fyller på innan  
vi börjar använda ordinarie parkering.  
Respektera parkeringsvakternas anvisningar,  
så vi får bra ordning på parkeringen 
 
 
 
Kontaktuppgifter Ytterby IS: 
Mail:    kansli@ytterbyis.nu 
Hemsida:   www.ytterbyis.nu 
Bankgiro:   253-2562 
 

 
Välkommen till YTTERBY IS och fantastiska YTTERN ! 
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