Söndagen den 27 december är det åter dags att samlas i Svedalas Sporthallar för att tillsammans spela
in det nya året. Kampen om T-shirts & medaljer kan börja!
U21 (födda –96 och senare)
U18 (födda –99 och senare)
U16 (födda –01 och senare)
Level 6 (födda –02 och senare)
Level 5 (födda –04 och senare)
Level 4 (födda -06 och senare)
Level 1-3

Klasser

Pojkar och flickor

OBS!

Mixade lag är tillåtna i alla klasser och anmäls i pojkklassen. Klassen utgår vid för få
anmälda lag, ev. kan spel ske i en annan klass. Samma spelare får spela i flera klasser
om det fungerar med spelschemat.

Spelform

Alla lag spelar minst fyra matcher. Spellediga lag dömer.
Level 1-3 (kids) samt Level 4-6 spelas enligt särskilda regler som du hittar HÄR

Priser

Priser delas ut till de lag som placerar sig på platserna 1-3 i klasserna U21, U18, U16
samt Level 5 och 6. Klassvinnarna får även t-shirts och vi delar ut ett pris till bästa spelare
i respektive final.
I Level 1-3 samt 4 delas priser ut till alla deltagare.

Hallar

Spel sker i tre olika hallar i Svedala kommun som ligger ca 2 mil öster om Malmö.
Marbäckshallen

Roslättshallen

6-manna
6-manna
6-manna
4-manna
4-manna
4-manna
Kidsvolley

Sporthallen

Övernattning Begränsat antal platser kan ordnas (hårt underlag) för 50 kronor/person. Ange önskemål
vid anmälan.
Avgifter

Anmälningsavgift 175 kronor för lag i Level 1-4, 400 kr per lag för Level 5 och Level 6
samt 700 kr per lag för 6-manna U16-U18-U21. Klubb som anmäler fler än två lag i en
klass får 50 % rabatt från och med tredje laget.
Avgiften betalas in på bankgiro 217-8747 (Swedbank) med betalningsmottagare Svedala
Volley. Glöm ej ange avsändare!

Anmälan

Anmälan sker till skanemontagecup@gmail.com senast den 14 december.
Anmälan är giltig efter inbetald avgift.
Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 200 kr per lag. Betald anmälningsavgift
återbetalas ej.

Upplysningar Kontakta Lotta Carlstedt, 0709-99 32 60 eller via e-post skanemontagecup@gmail.com

VI SES!

Besök gärna Skånemontages hemsida, www.skanemontage.se om ni behöver hjälp med er ljudmiljö!
www.svedalavolley.com
info@svedalavolley.com
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