Välkomna till f12cup.com 2010 på lördag 19 juni.
Det mesta vet ni säkert från hemsidan men här kommer lite samlad info ändå.
Fotografering
Vi tycker det vore trevligt om alla lag vill vara med på vår hemsida.
Vi vill fota alla lag. Vi tänker oss att alla kommer efter sin första match.
Varje bild tar bara ca 2 min. Vi tror det går snabbt och smidigt. Vi måste ha er tillåtelse att publicera
bilden på Internet. Om ni kommer och fotograferar er tar vi det som ett medgivande. Fotoplats ej
bestämd än men det blir nära sekretariatet vid Huvudbyggnaden. Beror på vädret lite. Jag, Benny
Lindroth kommer att fota. Ring mig på 0731-82 18 81 om det är något.
Parkering
De flesta kommer att parkera vid skolan och kyrkan i målsryd. Sedan går man 4-500 hundra meter
genom skogen till Målevi. Karta på sida 3 detta dokument och hemsidan. För vägbeskrivning gå in
på eniro.se eller hitta.se och skriv Målsryds kyrka. Det går dock bra att köra upp med utrustningen
och sedan åka och parkera. Men vi vill inte ha trafik under cupen och vi vill ha fri framfart för
ambulans ifall olyckan skulle vara framme.
Omklädning och toalett
Vi uppmanar alla lag att packa ihop sina grejer i väskor och förvara under bänken eller om ni har
bra annan plats. Vi har 6 omkl rum på 22 lag. Förra året var vi 38 och det gick bra så det löser sig
säkert.
Naturligtvis blir avloppet belastat hårt och vi ber er örsöka använda ”bajamajorna” för miljöns
skull.
Aktivitetsrunda
En aktivitet vi har är en typ av mångkamp som fler än spelarna kan tycka är kul.
Den håller igång mellan 10.00 och 13.00. Den kostar en liten slant (10 eller 20 kr , jag som skriver
har ej 100% koll på den) men de flesta vinner något.
Domare och inställning på matcherna
Naturligtvis är det härligt att vinna. Vi hoppas dock att alla har gott humör och spelar fair.
Domarna är föreningsdomare och ungdomar. Stötta dem och kom med konstruktiv kritik och
uppmuntran. Vår ambition med turneringen är att tjejerna ska ha riktigt roligt, att lagkänslan ska
växa och att de får möta nya vänner.
Laguppställning.
Fyll gärna i bifogade laguppställning och ta med på cupdagen.
Lagledaren kommer att få en bunt välkomstpåsar, en till varje spelare och 2 ledare.
Innehållet är ej klart än, men något att äta blir det bl.a.
Försäljning
Förutom den välfyllda serveringen med räkmackor, hamburgare osv. till rimliga priser kommer
också att finnas: lotterier med varierande priser, en utlottning med ”ett rum” valfria tapeter från
Borås Tapeter. Tävling, "köp" en golfboll med nummer. Alla kastar, närmast pinnen vinner 50% av
insatserna. Sker 11.00 och 13.15. Brukar vara mycket populärt.
Det finns naturligtvis en del sittplatser men rutinerade besökare tar med sig solstol eller liknande.
Det kommer finnas en halvplan Ada 2 ledig för uppvärmning, lek , fika mm
MVH
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