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Åldersklasser flickor 2020 
F04/05, 11-manna 15-16 år 
F06/07, 9-manna 13-14 år 
F07/08, 7-manna 12-13 år 
F09/10, 7-manna 10-11 år* 

Åldersklasser pojkar 2020 
P04/05, 11-manna 15-16 år 
P06, 9-manna 14 år 
P07, 9-manna 13 år 
P08, 7-manna 12 år* 
P09, 7-manna 11 år* 
P10, 7-manna 10 år* 

* I 10-12 år koras ingen vinnare.  
Anmäl ditt lag redan idag! 

Följ oss på Facebook! 

 
www.svenniscup.se 

Coop Svennis Cup i Värmland 
31 juli - 2 augusti 2020 

Fotbollsturnering för flickor och pojkar 10-16 år 

 
Hej fotbollsledare! 
Coop Svennis Cup spelas för 21:e året i rad och vi får mycket beröm för turneringen. 
Alla matcher spelas på fina gräsplaner, vi erbjuder bra boende och mat, bra 
organisation och en intressant mix med lag från olika delar av Sverige och Norge.  

Här spelar alla lag minst 6 matcher, minst 2 per dag - oavsett hur det går!  
Vi använder A- B- och C-slutspel. På så vis kan fler känna sig som vinnare.  
Det är extra roligt att cupen lockar både flicklag och pojklag. 

Vi prioriterar FairPlay och korar segrare i åtta klasser som skött sig exemplariskt.  
För att vinna gäller det att visa sportsligt uppträdande på och vid sidan av planen. 

Till turnering 2019 satsar vi vidare på att vara en av Sveriges bästa cuper.  
Våra populära kringaktiviteter gör att det alltid händer något; lekland, bumperball, 
disco, ledarträff, fotbollsdart, en pampig invigning, parad genom Torsby m.m. 
Björnevi  Idrottsplats ligger granne med det populära TorsbyBadet och på 
gångavstånd från flertalet boende. Vi erbjuder även möjligheten att ligga på 
träningsläger dagarna innan Svennis Cup.  

Deltagarna i Coop Svennis Cup kommer från praktiskt taget hela Sverige och  
ca 20% från Norge. Vi hoppas att ditt lag är ett av dessa till sommaren.  
Anmäl ditt lag redan nu! 

Väl mött i Torsby 31 juli-2 augusti. Ytterligare info finns på www.svenniscup.se.  
Kolla gärna vår cupfilm som finns som länk på hemsidan. 
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