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Tävlingsform: 8 lag i en grupp. Alla möter alla, med efterföljande slutspel. Varje lag är
garanterat 8 matcher. 
2 poäng för vunnen match och 1 poäng vid oavgjort resultat. Vid lika
resultat i slutspelsmatcher spelas 3 min overtime, vid ännu inte avgjord
match tillämpas straffslag bäst av 3. 
Vid samma poäng inför slutspel rankas lagen enligt följande:
Målskillnad  > Inbördes möten  > Flest gjorda mål  > Lottning

Regler: Matcherna spelas enligt U12 regler. Full plan, offside, icing samt att
tacklingar är tillåtet. Cupen är för spelare födda 2008 eller senare.
Överåriga spelare är tillåtna om dessa har dispens från lokala
ishockeyförbundet och anses vara på samma nivå som övriga spelare.
Dock max 2 st utespelare, tjejer undantagna. Kopia på dispensen ska
skickas till cupansvarig 4 veckor innan cupens start. 

Speltid: 2 x 10 min effektiv tid

Speldatum: 14-15 september 2019

Priser: Pris till samtliga deltagare. Samt pokal till 1:an, 2:an, 3:an. 
Efter cupen delas även fairplaypris till laget som ådrog sig minst antal
utvisningsminuter.

Mat: Ingår i spelaravgiften.  
Följande mål ingår:
Lördag:                                          Söndag:
Frukost/Mellanmålskasse        Frukost
Lunch                                              Lunch
Middag                                           Mellanmålskasse
Kvällsmacka                                 Hamburgare

Boende: För spelare och ledare ingår boende. Boende sker på hårt underlag.
Boendet ligger en kort promenad ifrån ishallen.
För boende för föräldrar, syskon, etc se info nedan.  

Avgifter: För att delta i cupen måste dessa avgifter betalas:
Lagavgift: 3000 kr betalas vid anmälan
Spelaravgift: 650 kr/spelare betalas senast 14/8
3 ledare ingår i avgifterna, om man önskar att ha med fler ledare betalar
dessa 350 kr/ledare. 
Avgifterna betalas in på bankgiro 370-7775 alternatift postgiro 105652-2
För utländska lag: IBAN: SE4680000831395044529294     BIC: SWEDESS

Omklädnings-
rum:

Ni disponerar över ett eget omklädningsrum under bägge dagarna. 
Medtag skridskoskydd. 

Anmälan: Anmälan görs på: bit.do/osbyanmalan
Lag tas med i den ordning anmälningsavgiften betalas.
Vid problem kontakta cupansvariga!



Övrig info: Vi vill att våra ungdomar värdesätter kamratskap, gemenskap,
teamkänsla och att ha roligt mer än att bara vinna. Vi vill därför komma
överrens med samtliga tränare och ledare om att vi INTE använder oss av
"toppning" under cupen. En skriftlig överenskommelse undertecknas på
cupdagen. 
 
Utförligt spelschema skickas ut i god tid före cupdagen. 
 
För lag med lång resväg kan vi erbjuda boende även från fredag till
lördag. Kontakta cupansvarig för mer info samt bokning. 

Boende för
föräldrar:

För föräldrar, syskon, etc rekomenderar vi boende på Stora Hotellet i
centrala Osby. Ca 900 m gångväg från ishallen. Priserna denna helg är
rabatterad för er som har spelare i cupen. För mer info om hur ni bokar
samt priser kontakta cupansvarig. Observera att det finns begränsat antal
platser

Kontakt: För mer information eller frågor, kontakta oss via:
Mail:    p08@osbyik.com
Mobil: 072-185 10 13 (Claes Dahlquist)
             070-837 61 92 (Rasmus Dahlquist)
             070-836 50 39 (Jonny Mårtensson)

Info till 
publik:

Under dagen kommer vi att ha vår kiosk öppen där vi serverar nybryggt
kaffe, fikabröd, hamburgare, korv, godis, kalla drycker, etc. 

Varmt Välkomna!


