
 
 

Sportfixaren Cup den 16 oktober 2018 
 
Välkomna till innebandyturneringen! 
 
Till spel kommer elva herrlag och ett mixedlag (Stolpe in) 
Mixedlaget får två straffar innan matchen börjar. 
Om ni av någon anledning skulle få problem att ställa upp så ber vi er omgående ta kontakt med oss. 
 
Alla lag måste anmäla sig minst trettio minuter före sin första match, vid anmälan inlämnas laguppställning  
som ska gälla för turneringen, laguppställningsblankett finns på plats i hallen. 
Vi har ett spelschema som är tight, alla matcher måste starta i utsatt tid & lag som inte är på plats i utsatt tid 
kommer att förlora matchen på wo. (5-0)  
 
Vid anmälan erlägger ni också en startavgift på 140:- per person samt domaravgift 40:-/match för alla 
gruppspelsmatcher. Om laget inte kommer till spel utgår wo kostnad på 600:- 
 
De lag som går till slutspel betalar fortsättningsvis 40:-/match till respektive domare. 
Tänk på att det lag som står först i spelprogrammet är hemmalag, står man som bortalag och har samma 
tröjfärg som motståndarlaget (se spelprogram) lånar ni västar i hallkiosken. Detta gör ni i god tid innan  
matchstart. 
 
Varje match spelas 1 x 13 minuter. Seger = 3p Oavgjord match = 1p Förlust =0p 
 
Vid lika poäng i gruppspelet gäller följande turordning för placering: målskillnad, gjorda mål, inbördes möte.  
Kan man fortfarande inte skilja på lagen följer lottdragning.  
Till slutspel går de två bästa lagen i respektive grupp plus de två bästa treorna. OBS! Motståndare från 
gruppen kommer inte kunna mötas förrän i en eventuell semifinal. 
 
Om en match slutar oavgjord i slutspelet följer sudden death i 3 minuter, är matchen fortfarande inte avgjord 
slår lagen vardera 3 straffar med 3 olika spelare, är det fortfarande inte avgjort slår samma spelare varannan 
straff tills matchen är avgjord. 
 
Läs igenom ert spelprogram så att ni kommer i rätt tid, turneringen startar för de första lagen klockan 19:05 
 
Spelplats Stockholms Innebandycenter, Tellusborgsvägen 22 i Hägersten, 08-743 09 60 
Åker ni T-bana, ta röda linjen mot Liljeholmen & stig av vid Midsommarkransen, därifrån en promenad på ca 
400 meter. 
 
Har ni frågor ring 070-110 90 16 eller e:posta info@sportfixaren.se 
Ni kan även se spelprogrammet på www.sportfixaren.se 
 
Vi ses tisdagen den 16 oktober!  Med Vänliga Hälsningar Sportfixaren, Hasse Persson 


