
Bollstanäs-cupen lördagen den 10 Februari!  
 
Våra lag: Boo FF P07:2 LAG RÖD och LAG GRÖN 
 
Cupen spelas i Vilundahallen i Upplands Väsby.  Matcherna är 1*18 min och alla får medaljer. 
Gruppspel med 4 matcher för alla lag.  Det finns ett fint café vid entrén med ett flertal sittplatser.  
Läktare finns till båda spelplanerna både på marknivå samt en våning upp. 3 timmars gratis parkering 
med P-skiva. Adress: https://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14980726&query= 
 
Vår klädsel/utrustning: Adidas matchshorts & matchstrumpor enligt Boo FF´s klädprofil (samma som 
förra säsongen). Matchtröja får ni på plats (OBS! måste återlämnas efter sista matchen).   
Ta med vattenflaska och mellanmål/frukt. Ej sötsaker/söta drycker. Det får killarna ta efter cupen. 
 
Antal spelare & spelplan: 1 målvakt och 4 utespelare. 5-manna spelplan 
 
Speltid: 1*18 min (rullande tid). Bollen ur spel: När hela bollen passerat hela sid- eller mållinjen = ur 
spel. 
 
Bollen i spel: För allt igångsättande av spelet gäller att det måste göras inom fyra sekunder från det 
att den som ska utföra igångsättandet har fått bollen. I annat fall så tilldöms motståndaren indirekt 
frispark (gäller ej avspark och straffspark). 
 
Utvisning: Två varningar (=lindrig utvisning) under en match medför utvisning resten av matchen. 
Däremot får en avbytare sättas in efter 2 minuter. Spelare som utvisats får ej delta i sitt lags 
nästkommande match i turneringen. Frilägesutvisning lika 11-manna. 
 
Inspark: Inspark ersätter inkast och motspelaren skall vara minst 5 m från den plats insparken sker. 
Mål får inte göras direkt på inspark. 
 
Straffspark, hörnspark och frispark: Vid straff-, hörn- och frispark gäller samma avstånd (5 meter) 
som vid inspark. Straffpunkten vid 5-meters; 7,5 meter. Målvakten får röra sig på mållinjen. 
 
Målvaktskast: När bollen genom att passera kortlinjen varit ”död” ska målvakten kasta ut bollen i 
spel från eget straffområde. Målvakten får kasta den över mittlinjen. Vid målvaktskast skall samtliga 
utespelare befinna sig utanför straffområdet. Målvakten skall inom 4 sekunder från den stund han 
fått kontroll på bollen utföra målvaktskastet 
 
Vid målvaktskast (räddning): Målvakten får efter en räddning/mottagning sparka och kasta bollen 
över hela planen. Bollen får ej kastas direkt i motståndarens mål men däremot sparkas in i mål. 
Likaså får målvakten spela bollen med fötterna över mittlinjen vid en situation där målvakten ingriper 
med fötterna. Detsamma gäller vid situationer där målvakten boxat ut bollen. 
 
Spel till egen målvakt: Vid avsiktligt spel till egen målvakt är det ej tillåtet att denna tar bollen med 
händerna. 
 
Otillåtet spel: Alla glidtacklingar är förbjudna. 
 
Efter match: Alla tackar motståndare, motståndarlagets ledare/tränare och domaren för matchen 
oavsett matchens utgång.  
 
 

https://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14980726&query


 

Samling 08.00 vid Preem Björknäs 
Meddela om ni åker på egen hand. Om ni gör det så är det samling kl 08.45 på plats. 

 

 

 

  



Samling 12.15 vid Preem Björknäs 
Meddela om ni åker på egen hand. Om ni gör det så är det samling kl 13.00 på plats. 

 

 


