
VÄLKOMNA TILL SKILLINGARYDS IS  
      HOCKEYCUPER  SÄSONGEN 11-12 
    

 
 
 

 

BECKERS CUP U12  
                     24 september 2011 

Spelare födda 00 eller senare 
Sista anmälningsdag 20 augusti 2011 

 
 

 

PRODUKTSTÄLL CUP U11 
1 oktober 2011 

Spelare födda 01 eller senare 
Sista anmälningsdag 27 augusti 2011 

 
 
 

 
MOLUNDEN CUP U13 

 2 oktober 2011 
Spelare födda 99 eller senare 

Sista anmälningsdag 28 augusti 2011 
 

 
     KINNARPS CUP U10    

                      29 december 2011 
            Spelare födda 02 eller senare  

                               Sista anmälning 24 november 2011 
             
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anmälan:  
Anmälan sker per telefon eller mail till resp. kontaktperson. 
Anmälningsavgift 2000 kr/lag.  
Anmälan registreras först när avgiften erlagts. 
Vid överanmälan kommer lag utanför vårt ishockeydistrikt att prioriteras. 
Ytterligare om oss på www.sis.nu 
 
Deltagaravgift: 
Deltagaravgift 200 kr/deltagare. 
I avgiften ingår lunch, mellanmål och priser. 
Långväga gäster har möjlighet att komma dagen innan till en kostnad av 130 kr/deltagare 
inkl. frukost. 
Ledare medföljer utan kostnad dock max 5 ledare/lag  
Deltagaravgiften skall betalas 20 dagar innan aktuell cup. 
 
Betalningssätt: 
Bankgiro 5043-9009 
Ange föreningens namn och åldersgrupp vid betalning. 
 
Spelordning:  
Cupen består av 6 st lag. 
Spelas med rak serie. Alla möter alla.  
Svenska ishockeyförbundets regelsystem. 

                      Överåriga spelare är tillåtna om dessa har dispens från det lokala ishockey förbundet.  
                      Dock max två utespelare och en målvakt per laguppställning. 
                      En kopia på dispensen ska skickas med laguppställningen som ska vara  
                      oss tillhanda tre veckor innan cupdag. 

Samtliga lag garanteras 5 matcher. 
 
Matchtid:  
2x12 minuter effektiv tid gällande U11, U12 och U13. 
U10 spelar 1x21 min med byte efter 90 sek. 
 
Priser:  
Fairplaypris till det lag som har minst totalt utvisningsminuter efter cupens slut. 
Priser till samtliga spelare samt lagpokal till 1:an, 2:an och 3:an. 
 



 
 

                   Anläggningen:  
Cuperna genomförs i Skillingaryd – Movalla Ishall.  
Lagen har samma omklädningsrum under hela cupen. 
VIP rum för tränare med kaffe och fika. 

 
Inkvartering:  
Det finns möjlighet till övernattning på östra lägrets militärförläggning i riktiga sängar 
i nära anslutning till ishallen. Sovsäck och kudde medtages. 

                      Gäller cuperna 1 och 2  oktober. 
 
Till dom andra cuperna kan vi ordna övernattning men då med ”hårt underlag”  
Sovsäck och kudde och något att ligga på medtages. 
Frukost serveras i ishallens cafeteria. 

 

 
 
Kontaktpersoner: 
 
 
 
BECKERS CUP U12 
Anders Hjalmarson 
Mobil 070-3509815 

               andershjalmarson@hotmail.com 
    
              
     
 
 
MOLUNDEN CUP U13 
Kjell Karlsson 
Mobil 070-3176278 

               Hem  0370-71831 
               kjell.karlsson63@spray.se    

     



     
 
 
 
 
 
PRODUKTSTÄLL CUP U11 
Robert Gulyas 
Mobil 070-7300151 
robert@liljasplast.se    
     
     
 
 
 
 
 
KINNARPS CUP U10 
   Andreas Roos    
   Mobil 070-2232936  

    andreas_roos@hotmail.com    
 
                  Välkommen att tillbringa en trevlig cupdag hos oss! 


