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Upplev regionens största

FOLKFEST!

Lördagen den 21 maj 2022 på Rosvalla i Nyköping

Anmäl er klass
redan idag!

ÅRSKURS 1–6

ARRANGÖR:

HUVUDSPONSORER

SAMARBETSPARTNER
OCH MEDARRANGÖR:

Mer info och anmälan:

www.sparbanksbollen.se

ÄNTLIG
EN
KAN VI
SPELA
IGEN!

SPARBANKSBOLLEN ÄR EN 				 FOLKFEST!
ANMÄLAN

OCH BETALNING!

Anmälan görs lagvis av en vuxen

ledare (minst 18 år) på vår hemsida.

Anmälan senast söndagen
den 1 maj.
OBS! Ledaren som anmäler laget
ska även vara ansvarig för laget
under turneringen. Ofullständiga
anmälningar kommer inte att
godkännas.
Ledaren betalar in hela lagets
avgift vid ett och samma tillfälle!
(Märk inbetalningen med lagets
namn+årskurs).

Deltagaravgiften är 175 kr per
deltagare och betalas in på vårt
bankgiro 630-4752 senast den 10
maj.
Går även att betala via Swish,
nr. 123 390 82 09.
LEDARE!
Alla ledare får en t-shirt! Storlek
anges vid anmälan, en per lag.
T-shirten skall bäras vid alla lagets
matcher. Ledaren hälsar alltid på
planvärd och domare.
OBS!! Anmälan görs bara via
vår hemsida:

www.sparbanksbollen.se

ATT TÄNKA PÅ FÖR LÄRARE,
LEDARE OCH FÖRÄLDRAR:

§
SÅ HÄR SPELAR VI
Årskurs 1-2
5 mot 5: 5 spelare på planen
varav minst en flicka eller en
pojke. Fritt antal avbytare. I
årskurs 1-2 spelar vi utan slutsegrare.

Låt ett företag sponsra lagets
deltagande. Det är ett bra sätt
att få med alla i klassen.
Sponsorerna presenteras på
vår hemsida med namn.
Skriv namn, adress och kontaktperson på sponsorn/företaget så skickar vi faktura.
Lagsponsorer faktureras
omkring 5 maj.

MER
INFORMATION
Besök hemsidan.
Maila: patrik@bissarna.se
Spelprogram kommer 16
eller 17 maj på hemsidan.

HÄMTA

DELTAGARPAKETEN

I TID!

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER FÖR
TURNERINGEN

Att anmäla två lag vid många spelare i klassen.
Idealet är ca 10 spelare i ett lag för då
får alla spela mycket. Inga barn eller ungdomar
som vill och kan vara med skall behöva känna sig
utanför gemenskapen i klassen.

LAGSPONSORER

VIKTIGT!

Årskurs 3-4
7 mot :7 Sju spelare på planen
varav minst en flicka eller en
pojke. Fritt antal avbytare. I
årskurs 3-4 spelar vi utan slutsegrare.
Årskurs 5-6
7 mot 7: Sju spelare på planen
varav minst en flicka eller en
pojke. Fritt antal avbytare. Här
utser vi slutsegrare och matcher
spelas om 3-4:e pris.
Priser: Lagpriser och medaljer
till lag 1–4 i årskurs 5–6.

RÄTTVISEMÄRKT TM BOLL

1. Lagen ska vara klasslag eller
en kombination av parallellklasser
från samma skola.

2. En spelare som inte har något lag på
sin skola kan söka dispens av tävlingsledningen för att delta. Dispensen ska
vara skriven av klassläraren på skolan och
skickas till patrik@bissarna.se.
Den godkända dispensen (svaret)
ska tas med till speldagen på Rosvalla.
3. Lag som bryter mot representationsbestämmelserna kan diskvalificeras från
vidare spel i turneringen. Beslut tas av
tävlingsledningen och kan inte överklagas.

ONSDAG

4. I turneringen får man endast använda
tröjorna i deltagarpaketet. Bortalaget får
låna västar.
5. Försäkringsansvaret ligger hos varje
enskild deltagare.
6. Benskydd rekommenderas i årskurs 1–6.
Fotbollsskor eller idrottsskor utan skruvdobbar.
7. Eventuella röda kort kan anmäls av domaren till SöFF disciplinkommitté. Det kan
sedan rendera i avstängningar för spelaren
i sitt eventuella klubblag.

Vi fortsätter med en

18 maj, kl.8.30–17.30
Nyköpings BIS
kansli, Rosvalla.

Familjeaktiviteter
med hoppborgar
på plats.

Food Street
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Bollarna som används i turneringen är RättvisemärktTM. Genom RättvisemärktTM ges de anställda i
länder där bollarna produceras möjlighet till en förbättrad ekonomisk situation och förbättrade arbets- och
levnadvillkor. Det stödjer vi!

SPONSORER & ANNONSÖRER

STOLT
HUVUDSPONSOR

VÄNFÖRETAG

Vi ses!

B ILVE RKSTA D
Tel. 0155-28 35 00
Kung Birgers väg 5, Spelhagen (mittemot Lidl)

www.folktandvardensormland.se

FYLL I SVARSTALONGEN!

Anmäl dig redan idag!

Lämna denna lapp till utsedd ledare för ert klasslag!

Namn: ..................................................................................................................................................

Personnummer:

....................................................................

(10 siffror tex. 010101-0101).
Personnummer behövs för att vi som
arrangör skall kunna genomföra olika
aktviteter med stöd ifrån Riksidrottsförbundet och Sörmlandsidrotten.
Foton kommer även att tas på eventet
och publiceras på sociala medier.

Ditt förslag på lagnamn: ..............................................................................................................

VÄLJ STORLEK
PÅ DIN T-SHIRT!
Sätt ett kryss i rutan för din storlek:

Godkännande av målsman:........................................................................................................

Stl 130–140

MEDIUM

Stl 150–160

LARGE

X-SMALL

X-LARGE

SMALL

