Stockholm 120510

Inbjudan Svenska Cupen F19 och F16
Som ett led i den ökande satsningen på juniorer har Svenska Bandyförbundet härmed nöjet
att bjuda in till Svenska Cupen för flickor födda 1994 och senare (F19) samt flickor födda
1997 och senare (F16). I båda klasserna kan överåriga flickor delta, men laget kan i så fall ej
gå vidare till finalspel. Svenska Cupen för F19 är dessutom integrerad med F19 Newbody
Cup. Speldatum har fastställts till:
F19 Cup
F16 Cup

Omg 1 lördag 27 oktober
Omg 1 söndag 28 oktober

Omg 2 lördag 10 november
Omg 2 söndag 11 november

Svenska Bandyförbundet kommer att stå för ishyra, domarkostnader och en måltid för
samtliga lag i poolspelet. Är er förening intresserade att arrangera ett poolspel hör ni av er
snarast och sänder oss en offert. Boende, resa och övrigt betalas av deltagande lag.
F19 Newbody Cup/Svenska Cupen kommer precis som förra säsongen att genomföras i
form av två poolspel med förkortad matchtid, i söder och i norr. De två bästa lagen i varje
pool går till semifinal som spelas som ett enkelmöte på spelplats som SBF väljer utifrån såväl
sportsliga som ekonomiska kriterier. Man är ej garanterade hemmaplan om man vunnit sina
poolspel. Semifinalerna är planerade spelas söndag 3 mars och finalen lördag 16 mars.
F16 Svenska Cupen spelas också som två poolspel med förkortad matchtid, i söder och i
norr. Vinnarna i varje pool koras till Svenska Cupen mästare i Söder respektive Norr, om
inte klubbarna kommer överens om att spela en direkt avgörande final.
Anmälan om erbjudande av arrangörskap senast 2012-05-30. Anmälningsavgift är 2500 kr/lag
Anmälan till spel senast 2012-08-31 till magnus.alm@svenskbandy.se.
Eventuella frågor besvaras på 08-699 63 39
Inbjudna lag PRELIMINÄRT placerade i följande grupper enligt nedan
F19 Norra
Team Hälsingland
Härnösand/ÖBS
Söråkers IF
Falun/SAIK
Västerås/GT76

F19 Södra
Nässjö/Tranås
Mölndal/Sunvära
Västerstrand/Tvåstad
Villa/LAIK
Skirö AIK

F16 Norra
Västerås/GT76
Edsbyns IF
Bollnäs GIF
Härnösands AIK
Falun/Rättvik

Välkommen till spel i Svenska Cupen för damjuniorer!

F16 Södra
Nässjö/Tranås
Mölndal/Sunvära
Kareby IS
Skirö AIK
Villa/LAIK

