
 

För mer information och anmälan  

Anmälan lämnas på:  www.lindesberg.se/lov senast 19 oktober. 

Vid frågor kontakta fritidsledarna på din skola eller ring  

Jonas Andersson: 0581-811 66 

Björn Persson: 070-654 37 37 

Inbjudan till fotbollsturnering under höstlovet 

för alla klasser på mellanstadiet 



FAKTA 

För vilka: Alla klasser 4, 5 och 6. Det är en turneringsklass för varje årskurs. 

Datum och tider. Onsdag 30 oktober klockan 10.00-16.00. 

Plats: Lindesberg Arena. 

Anmälan: Lämnas digitalt. Ni hittar anmälan på www.lindesberg.se/lov. Ni lämnar en  

anmälan per lag/klass. 

Sista anmälningsdag: 19 oktober 2019. 

Transporter: Det går gratis bussar från hela kommunen. Busstider och hållplatser medde-

las när anmälningstiden gått ut. Alla elever i Storå, Frövi och Fellingsbro bör samlas ge-

mensamt vid respektive skola. 

Mat: Alla deltagare ansvarar själva för att med matsäck. Det finns kiosk i Arenan.  

SÅ HÄR GÅR TURNERINGEN TILL 

Lag:  Alla i laget ska tillhöra samma klass mixat med både pojkar och flickor samt  vara 

minst 5 och högst 10 deltagare. En stor klass kan anmäla 2 lag. Löa och Pilkrog har tillå-

telse att anmäla ett åldersblandat lag. Ni spelar då i den grupp som den äldsta spelaren 

går i. 

Spelregler: Turneringen spelas med 1 målvakt och 4 utespelare. Det ska vara minst 2  

pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. I övrigt gäller samma regler som för futsal. 

Speltid: Matchlängden bestäms när det är klart hur många lag som är anmälda. Alla lag 

får spela minst 3 matcher var. 

Lagledare: Varje lag ska ha minst en vuxen lagledare som är med under dagen. Det är lag-

ledarens ansvar att hålla ihop klassen även när det inte är något spel. Behöver er klass 

lagledare ange det i anmälan. Vi kan tillhandahålla lagledare som går på idrottscollege. 

DELTA UTKLÄDDA 

Kom i en enhetlig klädsel, gärna utklädda till något  roligt. Det blir pris till det lag med 

den fyndigaste klädseln. Hitta även på ett namn på ert lag som ni anger i anmälan. 

TA MED HELA KLASSEN 

Vill du inte spela fotboll så följ med och heja eller prova på några av de andra roliga  

aktiviteter som finnas på Arenan under dagen.  Ange i anmälan totalt hur många från 

klassen som kommer att följa med till Lindesberg Arena. 

ÖVRIG INFORMATION 

Priser kommer att delas ut i tre kategorier, ”vinnare”, ”bäst klädsel” och ”fair play”. Vi lot-

tar även ut personliga priser under dagen. Spelschema, busstider och mer information 

skickas ut till kontaktpersonen före höstlovet.   

 


