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Välkomna! Dags igen för RoslagsCupen i Östhammars kommun.

 Vi inbjuder till sommarens skönaste (?!) fotbollscup i norra Roslagen.  
RoslagsCupen välkomnar flickor och pojkar i åldrarna 9 t o m 16 år. 

 Vi erbjuder fina gräsplaner på samtliga arenor samt en konstgräsplan i Gimo 
som reserv, bra mat och logi i moderna skolor samt en entusiastisk och 
proffsig backup med mångårig erfarenhet att organisera fotbollsturneringar.

 Norra Roslagen välkomnar med sommar och sol, glittrande hav och vacker 
natur, spännande utflyktsmöjligheter, kultur- och industrihistoria samt  
mycket annat för både ung och gammal.

 Allt detta inom ett stenkast! Östhammars kommun har, som en del av 
Roslagen, mycket att erbjuda för dig som vill passa på och turista. Folklivet i 
kuststäderna Öregrund och Östhammar är intensivt under sommarmånader-
na och här hittar du många små butiker, ateljéer, utställningar, caféer och 
krogar.

 Den kultur- och historieintresserade kan besöka Vallonbruken med unika 
herrgårdar, smedjor och orangerier. Här finns stort utbud av guidade turer 
och konstutställningar. 

 Boende finns i alla former. Det erbjuds hotell, pensionat, vandrarhem, stugor 
och flera stora campingar i havsbandet på öar och i inlandet. Kolla Boende 
på första sidan i RoslagsCupens hemsida,

Klasser Flickor och Pojkar 9 år   spelar 5 mot 5
 Flickor och pojkar 10/11/12 år spelar 7 mot 7
 Flickor och pojkar 13 och 14 år spelar 9 mot 9
 Flickor och pojkar 15-16 år  spelar 11 mot 11

Arrangörer Fotbollsalliansen RoslagsCupen dess medlemsföreningar:
 Almo BK, Films SK, Gimo IF FK, Hargs IK, Norrskedika IF, Upplands-Ekeby IF, 

Östhammars SK



     Fakta om RoslagsCupen
 Samtliga matcher spelas på gräsplaner i Östhammars kommun.

5 mot 5-spel Klass Speltid i min Antal spelare Bollstorlek
 F 09 2 x 15 Obegränsat 3
 P 09 2 x 15 Obegränsat 3 

7 mot 7-spel Klass Speltid i min Antal spelare Bollstorlek
 F 10 2 x 20 Obegränsat 4
 P 10 2 x 20 Obegränsat 4
 F 11 2 x 20 Obegränsat 4
 P 11 2 x 20 Obegränsat 4
 F 12 2 x 20 Obegränsat 4
 P 12 2 x 20 Obegränsat 4

9 mot 9-spel Klass Speltid i min Antal spelare Bollstorlek
 F 13 2 x 25 18 4
 P 13 2 x 25 18 4
 F 14 2 x 20 18 4
 P 14 2 x 20 18 5

11 mot 11-spel Klass Speltid i min Antal spelare Bollstorlek
 F 15-16 2 x 25 18 4
 P 15-16 2 x 25 18 5

 OBS! Inga begränsningar på spelartruppens storlek    
– endast i match enligt ovan.

Allmänt All verksamhet i RoslagsCupen utgår från Gimo, Alunda, Österbybruk och 
Östhammar. 

 Förläggning (för lag som beställer boende) sker på skolor i Gimo, Alunda, 
Österbybruk och Östhammar.

 Frukost och middag serveras på Bruksgymnasiet i Gimo, på Olandskolan i 
Alunda, på Österbyskolan i Österbybruk och på Edsskolan i Östhammar.

 Eventuella ändringar (som inte hinner sändas ut) anslås vid Tävlings-  
sekretariatet och på hemsidan www.roslagscupen.se

 RoslagsCupen spelas från fredag 16 juni kl 17.00 till sen söndag em 18 juni. 

 Matcher alla dagar för samtliga klasser - om inte spelschemat säger något 
annat.

 Gruppspel för 9  t o m  12 år spelas fredag - söndag.

 Gruppspel för 13  t o m  16 år spelas fredag - lördag. Slutspel spelas på söndag.

Tävlingsform Gruppspel i serieform, 4-7 lag/grupp, flera grupper per klass.

 Endast gruppspel för åldrarna 9  t o m 12 år. Grupp- och slutspel för åldrarna 
13  t o m  16 år.

 Placering i seriespelet bestäms enligt följande:
 1 Antalet poäng (3 poäng för vunnen match)
 2 Målskillnad
 3 Flest gjorda mål
 4 Inbördes möten
 5 Lottning



Nolltolerans Läs i våra Tävlingsbestämmelser om vad Nolltolerans innebär. 

Tävlingsplatser Spelarena Förening Ort
 Björkparken Films SK Film, Österbybruk
 Björnvallen Upplands-Ekeby IF Upplands-Ekeby
 Centrala IP Films SK Österbybruk
 Idrottsgården Gimo IF FK Gimo
 Lunda IP Almo BK Lunda, Alunda
 Norrskedika IP Norrskedika IF Norrskedika
 Tallarnas IP Hargs IK Harg
 Östhammars IP Östhammars SK Östhammar stad
 Alla lag får själva transportera sig mellan boendet och spelplatserna/arenorna. 

Tillgång till bil erfordras i de flesta fall.

Spelschema Preliminärt spelschema presenteras 2023-06-01 på RoslagsCupens   
hemsida www.roslagscupen.se

Priser Medalj  Alla betalande deltagare får graverad medalj.
 Lagpris  Till de tre (3) bäst placerade lagen i A-slutspel F/P13, F/P14  

  och F/P15-16 utgår lagpris.
 Fair Play-pris Tilldelas mest förtjänta lag. Ett pris i varje åldersklass. Stor  

  vikt kommer att tas till domarnas/matchvärdarnas omdömen  
  i samband med matcher – men även uppträdandet i övrigt  
  vägs in. En jury, utsedd av tävlingsledningen, beslutar.

   Detta pris delas ut vid prisutdelningen.

Domare Matcher F/P14 och F/P15-16 döms av domare tillsatta av Upplands Fotbolls 
Förbund. Övriga matcher döms av domare från Östhammars kommun.

Sjukvård I Film finns sjukvårdspersonal under tider matcher pågår. Vissa andra tider 
även i Gimo. För kontakt sjukvårdare - kontakta Tävlingssekretariatet. Även 
spelare från andra spelarenor kan vända sig till dessa sjukvårdare.

Försäkring Varje enskild klubb ansvarar för försäkring för sina spelare/ledare

Transporter Inga transporter ombesörjs av RoslagsCupen.
 Lagen spelar samtliga matcher på samma spelarena.
 Lagen får själva ordna med transporter mellan boende och spelarenor  

under cupen.
 Tillgång till egna bilar erfordras i de flesta fall. Det innebär även att lagen kan 

disponera sin tid bättre under speldagarna.

 Avstånd mellan boende och spelarenor varierar mellan 0 - 25 km.
 • Boende i Alunda spelar i första hand i Lunda och Upplands-Ekeby.
 • Boende i Gimo spelar i första hand i Gimo, Österbybruk och Film.
 • Boende i Österbybruk spelar i första hand i Österbybruk och Film.
 • Boende i Östhammar spelar i första hand i Östhammar, Harg och   

 Norrskedika.
 Tillgång till egna bilar erfordras i de flesta fall. 

Var ska jag bo och spela? När boendet och spelarenorna är preliminärt bestämda meddelas lagen.



Incheckning Incheckning för övernattande lag sker tidigast från kl 15.00 på fredag 16 juni i 
respektive skolförläggning.

 Incheckning för ICKE övernattande lag sker, oavsett dag, vid första ankomst till 
den spelarena laget spelar på.

 I deltagarkuvert laget får vid incheckningen finns armband för deltagare och 
ledare samt eventuella extra matkuponger. Det kan även finnas nya   
meddelanden till laget i detta kuvert (det kan ha blivit ändringar som vi inte  
hunnit meddela via mail – eller att ledaren inte kontrollerat sin mail.

 Lagledarband fås vid ankomst till arenan vid första match.

 I förekommande fall kvitterar övernattande lag ut nyckel till den lokal de blivit 
tilldelad. Borttappad nyckel kostar 100 kr.

Utcheckning Utcheckning från boende sker senast kl 15.00 på söndagen.

Boende Övernattande lag förläggs i skolor (hård förläggning) i Alunda, Gimo,   
Österbybruk eller Östhammar.

 Sovutrustning håller deltagaren själv med. Max 90 cm bred sovplats per person.

 Boende för deltagare enligt rubrik Skolförläggningar nedan.

 Föräldrar och anhöriga som vill övernatta i kommunen kan få information  
genom att klicka på Boende på RoslagsCupens hemsidas första sida.

Skolförläggningar Skolor för förläggning av deltagare ställs till förfogande av Östhammars  
kommun. Vi ber därför alla deltagare (inkl ledare) att rätta sig efter de  
ordningsregler som finns, samt följa de anvisningar som ges av Bovärdar, 
vaktpersonal och skolchefer med personal.  

 Fotbollsskor är inte tillåtna inomhus. Sovsalarna får inte beträdas med  
ytterskor.

 Alla lagledare är ansvariga för sina spelare. 

 Det är strängt förbjudet att förtära eller medföra alkoholhaltiga drycker inom 
skolorna och inom RoslagsCupens arenor och övriga områden.   
Överträdelse mot detta förbud medför utvisning från cupen.

 Rökning är förbjuden i samtliga RoslagsCupens arenor, skolor och övriga  
lokaler.

 Lag som övernattar i lokal som tillhandahålls av arrangören ska ha minst en 
ansvarig ledare som övernattar tillsammans med spelarna. 

 Lista med namn på de personer som övernattar ska anslås på dörren till sovsalen 
samt i den pärm som vaktpersonalen förfogar över. Detta av säkerhetsskäl.

 Förvara ej värdesaker i sovsalarna. Håll fönster och dörrar låsta i den mån 
det går när ni lämnar sovsalen. Arrangören ansvarar ej för värdesaker eller annan 
utrustning som förvaras i sovsalarna.

 Före avresan ska laget städa sin sovsal. Utrustning tillhandahålls av   
Bovärdarna. När städningen är utförd kvitteras denna av Bovärdarna.

Lagledare Alla deltagande lag ska ha en huvudlagledare, som är kontaktperson under  
RoslagsCupen. Ange detta på er anmälan.



Ingenting att göra? Besök något av våra fina bad! Gimobadet, en badplats med sandstrand och 
bryggor vackert beläget i Herrgårdsparken, havsbadet på Krutudden cen-
tralt beläget i Östhammar stad, Simbadet inne i Österbybruk - eller besök  
Knutmassomuseet och kolla in Knutgubbarna som finns där.

Förplägnad/Mat Frukost och middag serveras i matsalarna i skola på bostadsorten. I Gimo är 
det Bruksgymnasiet i direkt anslutning till Idrottsgården, i Alunda på Oland-
skolan, i Österbybruk på Österbyskolan och i Östhammar på Edsskolan.

 Lunch serveras vid aktuell spelarena.

 All mat måste beställas i förväg på Gästkortet.

 Avvikande kost måste beställas senast tre (3) veckor i förväg.

Måltider Måltid Klockan Matsal (skola) Pris enstaka måltid
 Frukost 06.00-09.00 Bruksgymnasiet, Olandskolan 65 kr
   Österbyskolan, Edsskolan
 Lunch 11.00-14.00 Matsal vid spelarenorna 85 kr
 Middag 17.00-22.00 Bruksgymnasiet, Olandskolan 90 kr
   Österbyskolan, Edsskolan

 Hamburgare och varm korv finns att köpa på spelarenorna samtliga dagar.

Specialkost Deltagare som är i behov av specialkost ska anmäla detta i armband med  
anmälan till RoslagsCupen, eller absolut senast tre (3) veckor innan   
cupstart.

 Vid samtliga måltider visar han/hon sitt armband med text ”Alternativ kost”.

Deltagararmband Övernattande deltagares armband (gult) berättigar till:
 • Boende i skollokaler.
 • Beställda måltider (antalet måste knappas in på gästkortet). Laget måste 

 komma samlat till måltiderna för att kunna stämmas av vid ankomst.
 • Graverad medalj.
 Övriga deltagares armband (grönt) berättigar till:
 • Graverad medalj.

Kioskförsäljning På spelarenorna finns vanlig kioskförsäljning dagligen under matchtid. 
 På samtliga förläggningsorter finns goda utbud av butiker, affärer m m.

Tävlingssekretariat På Björkparken i Film. Tel: 0295-410 00.
 Öppet: Fredag 16 - Söndag 18 juni då verksamhet pågår.
 Resultatrapportering sker kontinuerligt på RoslagsCupens hemsida   

www.roslagscupen.se samt på anslagstavlor vid spelarenorna.

Ev post skickas till RoslagsCupen
 Olle Olsson
 Nyby 123, 748 93 Österbybruk

Förfrågningar Olle Olsson, Tel: 0733-125 675

Anmälan Anmälan senast 2023-04-17.
 Anmälan görs endast på hemsidan www.roslagscupen.se (ProCup).



Anmälningsavgift Klasser  Spel Anmälningsavgift
 F09/P09 5 mot 5 1.150 kr
 F10/P10 7 mot 7 1.150 kr
 F11/P11 7 mot 7 1.150 kr
 F12/P12 7 mot 7 1.150 kr
 F13/P13 9 mot 9 1.350 kr
 F14/P14 9 mot 9 1.350 kr
 F15-16 11 mot 11 1.350 kr
 P15-16 11 mot 11 1.350 kr

 Anmälningsavgiften har 14 dagars betalningstid t o m 2023-04-17.

 Anmälan är bindande. För lag som lämnar återbud före detta datum betalas 
erlagt Anmälningsavgift minus 500 kr tillbaka. Vid återbud efter detta datum 
betalas erlagd Anmälningsavgift inte tillbaka.

 För lag som anmält sig efter 2023-04-17 och därefter avanmäler sig –  
betalas inte erlagd Anmälningsavgift tillbaka.

 Vid strykning av oss återbetalas erlagd Anmälningsavgift i sin helhet. I övrigt 
anses att anmälan är bindande varför erlagd Anmälningsavgift inte   
återbetalas vid eventuellt förhinder efter sista betalningsdag.

 Antalet deltagande lag i klasserna F/P13 och F/P15-16 ska vara minst fyra 
(4) och högst sju (7). Klassen kan bestå av flera grupper som efter grupp-
spel går samman till slutspel. Förbehåll måste dock göras för att stryka 
överanmälningar, varvid sist inkommen anmälan stryks först samt hel klass 
om för få anmälningar inkommit till klassen.

 I klasserna F/P09 – F/P12 kan antalet lag i grupperna överstiga sju (7), 
p g a uteblivet slutspel.

 Bekräftelse på deltagande erhålles från oss när anmälan kontrolleras.

 Preliminärt spelprogram senast 2023-06-01.

 Anmälningen är inte godkänd förrän Anmälningsavgiften är betald.

Deltagaravgift Deltagaravgifter ska betalas senast 2023-05-23.

 Alternativ Avgift per person
     (Exkl mat. Gäller även ledare.)

A Med övernattning på skola 600 kr/person
 Lag som önskar beställa mat under cupen beställer på lagets gästkort.
 Deltagare medför själva liggunderlag, luftmadrass, sovsäck eller liknande.
  Max 90 cm bred sovplats per person (Kan utvidgas beroende på   
 pandemins status).
 Samtliga deltagare får graverad medalj.

B Utan övernattning 150 kr/spelare
 Samtliga deltagare får graverad medalj.

 Vid strykning av oss återbetalas erlagda Deltagaravgifter i sin helhet.

 Återbetalning av erlagd Deltagaravgift efter sista betalningsdag när   
lag/spelare själva ”hoppar av” sker endast vid uppvisande av läkarintyg.

 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka lag som inte betalat  
samtliga avgifter i tid.



Betalning Betalning sker till Bankgiro: 770-1766

 För ev utlandsbetalning: 
 IBAN-nummer:   SE69 6000 0000 0001 0890 9638
 SWIFT-kod:   HANDSESS

Övrigt Möjlighet till förmedling av andra övernattningsmöjligheter finns.   
Kolla Boende på RoslagsCupens hemsida www.roslagscupen.se

 Möjlighet finns också att köpa matkuponger för hela måltidsutbudet – eller 
enstaka måltider. Dessa måste beställas på samma sätt som för spelarna.

Inställd turnering RoslagsCupen som arrangör och dess alliansföreningar ansvarar inte för ersättning 
och ansvarar inte heller för ekonomiska förluster eller skador som uppstått 

 p g a händelser utanför RoslagsCupens kontroll, såsom krigsliknande 
 händelser, brand, översvämning, avbrott i kollektivtrafikförbindelser, 
 myndighetsåtgärder, strejk eller andra liknande omständigheter 
 – s k Force Majeure.


