
     
 

 

 
 

Den 28-30 december 2016 och 2-5 januari 2017 går den 

37:e upplagan av Barometern cup av stapeln. En inomhuscup 

för både pojkar och flickor i åldrarna 9-15 år. Alla 

matcher spelas i Kalmar Sporthall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VÄLKOMNA! 

 
www.barometerncup.se 

 

 

 

 

 



 

 

         
 

BAROMETERN CUP 2017 

Inomhusturnering i fotboll – 5-a-side 

P9-15 och F9-15 

28-30 december 2016 

2-5 januari 2017 
 

Åldersklasser: F9(F08), F10(F07), F11(F06), F12(F05), F13(F04), F14(F03) och 

F15(F02) 

  P9(P08), P10(P07), P11(P06), P12(P05), P13(P04), P14(P03) och  

P15(P02) 

 

Speldagar:  Onsdag 28/12 P12 och F12 (-05) 

Torsdag 29/12 P10 och F10 (-07) 

  Fredag 30/12 P11 och F11 (-06) 

  Måndag 2/1  P14 och F14 (-03) 

  Tisdag 3/1  P9 och F9 (-08) 

  Onsdag 4/1  P15 och F15 (-02) 

  Torsdag 5/1  P13 och F13 (-04) 

 

Anmälan: Anmälan skall ske på mail eller bifogad 

anmälningsblankett.  

 

Anmälningsavgift: 800 kr/lag (max 2 lag per åldersgrupp från samma 

förening) 

  Faktura skickas ut efter anmälan 

Anmälan blir först giltig när anmälningsavgiften är betald 

och anmälan är bekräftad per mail. Sista anmälningsdag 

är 2/12 2016. 

Vid återbud efter 2/12 betalas inte anmälningsavgiften 

tillbaka. 

 

Priser: Segraren i varje åldersklass (utom P/F9) får en av 

Barometerns fina pokaler. Medaljer delas ut till 1:an och 

2:an i varje klass (P/F9 undantaget). 

 



Matcher: Alla matcher spelas 1x13 minuter utan sidbyte. Alla lag är 

garanterade 5 matcher. Finalerna spelas 2x10 minuter. 

 

Antal spelare: En målvakt samt fyra utespelare på plan samtidigt. Varje 

lag får bestå av max 15 spelare. 

 

Dispens (– överårig spelare) Varje lag kan vid särskilda behov anmäla dispens för max 

1 överårig spelare. Sedan kommer dispensen behandlas av 

cupledningen och laget meddelas sedan om den godkänns 

eller ej. Syftet med dispensen är att små föreningar med 

få spelare ska ha möjlighet att delta. Det får inte handla 

om att förstärka laget. Ansökan mailas till cupansvarig. 

 

Spelregler: 5-a-side regler gäller i samtliga matcher.  

 

Domare: Kalmar FF:s föreningsdomare 

 

Omklädning: Alla lag har tillgång till omklädningsrum i Sporthallen. 

 

Försäljning: Försäljning av varmkorv, kaffe, smörgås, dricka m.m. sker 

i anslutning till Sporthallen under hela cupen.   

 

Frågor: Vid frågor kontakta Kalmar FF: 

 Robert Lövenklev (Cupansvarig) 

 0480-44 44 36 

 e-post: robert@kalmarff.se   
 

 

Hemsida:  Läs mer om cupen på www.barometerncup.se 

  

 

 

 

 

 

 

Cupen genomförs i samarbete med 

 

                            
       Kalmar kommun     

mailto:robert@kalmarff.se
http://www.barometerncup.se/


Barometern cup 2017 - Anmälningsblankett 
 

Kom ihåg att anmälan skall vara Kalmar FF tillhanda senast den 2/12 2016. 
 

Anmälningsblanketten skall insändas till: 
Kalmar FF 

Trångsundsvägen 40 

393 56 Kalmar 

E-post: robert@kalmarff.se   

  

 

Förening:____________________ 
        

Antal lag Åldersklass   Tröjfärg 

 

_________________ P15 – födda -02 eller senare  _________________ 

 

_________________ P14 – födda -03 eller senare  _________________ 

 

_________________ P13 – födda -04 eller senare  _________________ 

 

_________________ P12 – födda -05 eller senare  _________________ 

 

_________________ P11 – födda -06 eller senare  _________________ 

 

_________________ P10 – födda -07 eller senare  _________________ 

 

_________________ P9 födda -08 eller senare  _________________ 

 

_________________ F15 – födda -02 eller senare  _________________ 

 

_________________ F14 – födda -03 eller senare  _________________ 

 

_________________ F13 – födda -04 eller senare  _________________ 

 

_________________ F12 – födda -05 eller senare  _________________ 

 

_________________ F11 – födda -06 e1ller senare  ________________ 

 

_________________ F10 – födda -07 eller senare  __________________ 

 

_________________ F9– födda -08 eller senare  __________________

   

Lagansvarig (OBS! All info och faktura kommer att skickas till denna personen): 
 

 

Namn Telefon hem  Telefon mobil 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Adress 

 

 

e-post 

mailto:robert@kalmarff.se

