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Fotbollsföreningar i Hässleholms 
kommun med omnejd 

Välkommen till Levin´s Cup 2015 
Den lokala träningscupen för flickor och 
pojkar 7-8 år! 
 
IFK Hässleholm inbjuder härmed er förening till Levins´s Cup; 
en träningscup med 5-mannaspel för flickor och pojkar i åldern 
7–8 år. 
 
Så här fungerar Levin´s Cup 
 

� Lagen träffas två gånger på våren och två gånger på 
hösten och arrangörskapet växlar mellan de deltagande 
föreningarna. 

� Två föreningar står som värdar vid respektive 
spelomgång, förutom vid den sista omgången då alla 
lagen spelar på Österås IP. Vid detta tillfälle sker också 
en avslutning med prisutdelning till alla deltagande lag. 

� Separata grupper för flickor och pojkar i möjligaste mån! 
Alla möter alla, utan tabell. 

� Vid varje spelomgång spelas gruppspel med ca 3-4 
matcher per lag. 

� Spelregler enligt SKFF: 5-mannafotboll spelas på en 
halv 7-mannaplan. 

� Lag som ligger under med tre mål får sätta in en extra 
spelare. Ligger man under med sex mål sätter man in 
ytterligare spelare osv. 

� Bollstorlek 3 eller 4 
� Målstorlek 2 x 3m (ej större) 
� Planstorlek 30-40m x 15-20m 
� Speltid 2 x 10  
� Alla frisparkar direkta, Avstånd 5m 
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De anmälda lagens ledare träffas måndagen den 23 mars kl. 
19.00 i IFK Hässleholms klubbstuga. Vid detta tillfälle 
fastställer vi speldagar, lottar arrangörsföreningar samt 
diskuterar övriga frågor. 
 
Sista anmälningsdag är fredagen den 20 mars! 
 
Anmälan sker via mail till ifk.hassleholm@telia.com 
I anmälan ska följande finnas med: Förening, kontaktperson,  
e-mailadress, telefonnummer, mobilnummer, antal anmälda lag i 
respektive åldersgrupp (F7/8, P7 respektive P8) 
 
Efteranmälningar kan göras under säsongen. Kostnaden är dock 
densamma. 
 

� Kostnad 400:- per lag 
� 10 st medaljer ingår i anmälningsavgiften 
� Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan på 

BG 5899-3031 IFK U-sektion. 
 
Har du frågor eller funderingar vänligen maila 
ifk.hassleholm@telia.com märk mail med ”Levins cup 2015”. 
 
Välkomna till en rolig säsong för de minsta lirarna. 
 
Med vänlig hälsning 
 
IFK Hässleholm 
 
 
 
Magnus Olsson 
 
 

 
 
 
 


