S:t Erikscupen 2020-2021
Välkomna att anmäla er till S:t Erikscupen
S:t Erikscupen är en lagtävling med 3-4 spelare i varje lag som spelas med gruppspel under fyra helger, två på hösten och
två på vårterminen och sedan ett slutspel i april. (10-11/10, 28-29/11, 23-24/1, 20-21/3 samt slutspel 24-25/4). Lagen spelar
1 dag per helg.
S:t Erikscupen är en bra och rolig lagtävling som vi rekommenderar till alla våra spelare i träningsgrupper och som är födda
2005-2013
I gruppspelet så delar man in lagen i olika grupper/nivåer och där man blandar två åldrar i varje serie. 2005-2006, 20072008, 2009-2010, 2011 o yngre. I slutspelet så separeras lagen så att man möter lag i samma ålder.
Bra och många matcher och alltid roligt att spela lag tillsammans!
Anmälan för att vara med i S:t Erikscupen görs senast onsdag 12 augusti på vår hemsida angby.com>för våra
medlemmar>S:t Erikscupen.
Anmälan görs via våra hemsida www.angby.com
Här kan du också komma med förslag på vilka du vill spela ihop med. Observera att vi tränare sedan sätter ihop lagen så att
alla får vara med i något lag.
I åldrarna 2005-2008 är det tillåtet för lag som innehåller spelare som tävlar väldigt mycket individuellt att stå över
gruppspelet och anmäla sig direkt till slutspel. Detta kommer Ängby att göra med några representationslag.
Kostnaden för att vara med i S.t Erikscupen är 300:- per spelare som betalas till Ängby SK:s pg. 140 94 36 – 1 i samband
med att ni anmäler er.
Varje lag behöver också en lagledare, någon förälder till spelarna i laget behöver ta på sig detta ansvar. Det handlar
om att vara en länk mellan lagets spelare och klubbens ansvarige Tommy Bergkvist samt att vara på plats och ställa
upp laget på matchprotokollet samt se till att alla får spela lika många matcher.
Killar och tjejer får spela i samma lag.
Vårserien indelas beroende på lagens höstplacering.
Slutspelet avgörs i cupform och alla åldersklasser var för sig! (8 st).
Att lämna w.o. kostar 100 kronor per match. - Lag som utgår/utesluts måste betala 200 kronor i en extra administrativ avgift.
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