
 

Hej och välkomna till Öjersjö IF Cupen 2021 
 
Vi hälsar alla spelare, ledare och publik varmt välkomna till Öjersjö IF 3 och 5-mannacup 
2021.  Vi är alla taggade att äntligen få komma igång med cupspel igen efter ett långt 
pandemiuppehåll. Dock vill vi poängtera att pandemin inte är över och vi behöver alla 
fortsätta hjälpas åt och följa gällande rekommendationer. Öjersjö IF har gjort en åtgärdsplan 
för att minska risk för smittspridning, se bifogat dokument som vi ber er ta del av.  
 
Totalt kommer 56 lag att delta, och vi hoppas på en härlig fotbollshelg med bra väder och 
Fair Play!  
 

SPELDAGAR 

Lördag 4 sept: F10, P10 
Söndag 5 sept: F11, P11 
 
För att se till att denna fotbollshelg blir en positiv upplevelse vill vi att ni läser och följer 
följande:  
 
Anmälan sker i sekretariatet senast 30 min innan er första match. 
 
FAIR PLAY Vi har nolltolerans mot mobbing, svordomar och dåligt uppförande från barn, 
tränare och publik.  
 
Domarna En del av våra domare är föreningsdomare som är mellan 12-14 år och vissa av 
dem är nyutbildade, vilket vi ser som en viktig del i deras spelarutbildning. Vi ber er 
respektera dem och deras bedömningar.  
 
Spelschema finns nu publicerat på vår cupsida: 
https://www.cupmate.nu/cup/ojersjo-if-7-manna-cup.  
Ni kommer även till sidan via denna QR-kod. Använd app för QR-
avläsning. Om du har Iphone fungerar även den vanliga kamera-appen. 
OBS att för P11 är grupperna fördelade på två klasser, P11 och P11A. 
 

Planer 

Matcher spelas både på vår huvudplan Öjersjövallen (plan 7.1, 7.2 och 7.3) samt på 
Storegårdsplanen (plan 7.4). Avståndet är ca 350 m på en snitslad gångbana. För karta se 
sista sidan här samt bifogad parkeringskarta.  

 

Matchtider Matcherna startas och avslutas av antingen sekretariatet (Öjersjövallen) eller av 
domaren på planen (Storegårdsplanen).  

o Matchlängd: 7-manna: 2x12 minuter.  

o 5 minuter innan matchstart: Se till att era lag är på väg till planen.  

o 1 minut innan matchstart: Ditt lag måste finnas på planen.  

Vänligen respektera matchtiden, tack!  

https://www.cupmate.nu/cup/ojersjo-if-7-manna-cup


 
 
Regler  

o Efter match tackar lagen varandra i mitten av plan, ni som spelar nästa match håller 
er vid målen. Vi tackar varandra genom vinkning eller applåd, ingen handskakning. 

o Vi följer Svff och GFFss ”7 mot 7”regler, se: 
https://www.svenskfotboll.se/svff/nationella-spelformer/ 
 

Parkering finns ett fåtal i anslutning till klubbstugan/spelområdet, i övrigt runt om i Öjersjö. 
Se bifogad parkeringskarta.  Parkeringsvakter hjälper er att hitta rätt.  
 
Mat och service 
Ett antal stationer med enklare grill och fikaförsäljning finns på plats kring Öjersjö Idrottshall, 
dessa är utspridda för att minska trängsel.  Vi tar emot swish-betalning i kioskerna. Vi ber er 
respektera gällande rekommendationer att hålla avstånd och använda handsprit som finns 
utställd vid alla stationer. Se också bifogad åtgärdsplan.  
 
Kollektivtrafik 
För besökare som vill åka kollektivt till cupen – tag buss 512, hållplats Öjersjö Centrum. 
Gångväg från hållplatsen är ca 2 minuter.  
 
Hitta till oss, klicka här! 
 
Varmt välkomna till en härlig fotbollshelg! 
Öjersjö IFs Cupkommitté 

  

https://www.svenskfotboll.se/svff/nationella-spelformer/
https://www.cupmate.nu/cup/ojersjocupen-3-och-5-manna&show=preview


 
KARTA & PLANER ÖJERSJÖ CUP 
 

 
 

 

Öjersjövallen: plan 7.1, 7.2, 7.3 

Klubbhus med cafe, grill, 

omklädningsrum, WC i Öjersjö 

Idrottshall 

Storegårdsplanen: plan 7.4  


