
 

 

 

 



 

 

 

 Lindome GIF inbjuder till 43:e upplagan av Snickarcupen som nu spelas i nybyggda och 

renoverade Almåshallarna i Lindome Centrum. Förra året var det sammanlagt 250 lag som 

deltog i cupen, som spelas under 3 helger i januari och februari. Cupen riktar sig till pojkar och 

flickor födda 2011 upp till juniorer. 

Så här spelas Snickarcupen  
Gruppspel per åldersklass.   

F/P 10-11 4 mot 4 med sarg 15x20m  

F/P 09 4 mot 4 utan sarg 15x20m   

F/P 08 och äldre spelar på fullplan 

Slutspel för P/F födda 2006 och äldre.  

Max 16 lag per åldersgrupp  

Vi tillämpar Göteborgs fotbollsförbunds 

regler för Futsal/ ungdomsfutsal (regler 

och avvikelser, se hemsidan).  

Truppen får bestå av max 12 spelare. 

Medalj delas ut till spelare i respektive lag i 

de klasser där det inte är slutspel. I klasser 

med slutspel delas medalj ut till finallagen.  

Samtliga grupp- och slutspelsmatcher tom 

semifinal spelas 1 x 12 min.  

Finaler spelas 2 x 10 min.   

Åldersdispenser skall ansökas om senast 1 

vecka innan match. Åldersdispenser ges 

endast i åldersgrupperna P/F 04-11. 

Preliminärt spelschema  
10/1 Grupp- & Slutspel Herrseniorer  

11/1 Gruppspel P -07, 

Grupp- & Slutspel P -05, H-jun (-01 till -03)  

12/1 Gruppspel F -07, 

Grupp- & Slutspel F -05, D-jun (-01 till -04) 

18/1 Gruppspel P -08, 

Grupp- & Slutspel P -04, Damseniorer  

19/1 Grupp- & Slutspel F -06, P -06 

1/2  Gruppspel F -08,  P -09, F -09 

2/2  Gruppspel P -10, P -11, F -10, F -11 

 

Praktisk information 
Sista anmälningsdag: 2019-11-18 

Anmälningsavgift: Senior 2 000 kr/ lag, P/F -06 och äldre 1 200 kr/ lag, P/F -07, -08 900 kr/ lag, 

P/F -09 och yngre 700 kr/lag 

Betalning sker i samband med anmälan till bg: 5784-8541 Ange referensnr. från anmälan. 

Anmälan är bindande. Erlagd avgift återbetalas ej. 

Anmälan kan endast göras via hemsidan: www.lindomegif.se 

Klicka på Mer och sedan på Snickarcupen 2020 

VID ANMÄLAN ANGE: 

Kontaktinformation, Åldersklass och Tröjfärg 

Eventuella frågor besvaras av: 

Patrick Borg, 0709-155780 eller info@lindomegif.se  

Janne Söderholm, 0765-335163 

Övrigt: Servering finns i idrottshallarna där vi erbjuder bland annat korv, toast, kaffe, kakor mm. 

mailto:info@lindomegif.se

