
K A L M A R  F F  B J U D E R  I N  T I L L

UPPLADDNINGEN SKER PÅ FACEBOOK
FACEBOOK.COM/KALMARFOTBOLLSFESTIVAL

ANMÄL DIG OCH DITT LAG NU:
WWW.KALMARFOTBOLLSFESTIVAL.SE

30/6 -  2/7 

2017

VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS  
STORA FOTBOLLSFEST! 



FÖR DIG SOM SPELAR
•  Minst 48 lag från hela Sverige.
•  God mat tre gånger om dagen.
•  Nära till bad och andra sommaraktiviteter.
•  Fina priser och medaljer till bästa lagen. 

FÖR DIG SOM ÄR LEDARE
•  Ledarträff med tränarprofiler från Kalmar FF. 
•  Fint boende på skolor i närheten av planerna  
   och Kalmar Centrum. Alla matcher spelas på  
   Fredriksskans IP och Södra Utmarken. 
• Närhet till centrum och möjlighet till aktiviteter  
  vid sidan av fotbollen.

Kalmar Fotbollsfestival är mycket mer än bara fotboll – här träffar du massor av andra fotbollsälskare,  
du har nära till det mesta och kan njuta av god mat, grönt gräs och grymma matcher. 

SKICKA IN DIN ANMÄLNINGSBLANKETT
Du kan ringa in din anmälan till Robert Lövenklev  
på 070 - 493 14 42 eller mejla in din inbjudan till  
robert@kalmarff.se. 

Anmälningsavgift: 1500 kr per lag

En anmälan blir giltig först när anmälningsavgiften  
är betald. Senast datum för betalning är 1/6 2017.
Vid återbud efter detta datum återbetalas inte avgiften. 

Fyll i hur många ni är och om ni önskar mat  
och boende:

Antal spelare och ledare med mat och boende : 

Antal spelare och ledare utan mat och boende :

Deltagaravgift med mat och boende: 950 kr/pp
(Samma pris gäller både spelare och ledare)

Deltagaravgift utan mat och boende: 300 kr/pp 
(Samma pris gäller både spelare och ledare)

PRISER OCH ANMÄLAN
Kryssa i vilket lag som du vill anmäla:

P10 (07) (7-manna)

P11 (06) (7-manna)

P12 (05) (9-manna)

FYLL DINA OCH FÖRENINGENS UPPGIFTER

Förening och föreningsansvarig

Namn, hemtelefon och mobiltelefon

Adress (faktureringsadress)

Kalmar Fotbollsfestival arrangeras av Kalmar FF,  
Smålands FF och Kalmar Kommun. 


