
Uddevallakannan 2017
Välkommen till Uddevallakannan 2017 - ladda redan nu
för tre kanonhelger i Agnebergshallen med massor av
fotbollsunderhållning i turneringen som avg jorts 
sedan 1978.

Spelindelning 2017
• Helg 1 (10/11-12/11): Flickor  & Pojkar 8, 9, 11, 14
Gruppspel fredag, lördag och finalspel söndag
• Helg 2 (17/11-19/11) : Flickor & Pojkar  12, 15 och 19
Gruppspel fredag, lördag och finalspel söndag
• Helg 3 (24/11-26/11): Flickor & Pojkar  10, 13 och 17
Gruppspel fredag, lördag och finalspel söndag

Åldersklasser 2017:
Pojkar & flickor  19, 17, 15, 14, 13, 12
Pojkar & flickor  11 (utom tävlan)
Pojkar & flickor  10 ( utom tävlan)
Pojkar & flickor    9 ( utom tävlan ) dessa spelar på kort plan

Pojkar & flickor    8 (utom tävlan) dessa spelar på kort plan

Anmälan 2017 - öppnar den 1/8 
All anmälan kommer att ske direkt på ifkuddevalla.nu,
även spelarförteckning ska fyllas i på nätet innan varje lag
börjar spela i Uddevallakannan 2017. 

Fotboll sedan 1905 www.ifkuddevalla.nu

Vi månar om kamratskap, respekt

och sjyst spel

20% rabatt på ett helt köp
Som officiell sportleverantör för Uddevallakannan 2017, vill Stadium rikta ett cuperbjudande
till alla spelare i årets cup. Bonus på gjorda köp riktas till IFK Uddevalla.

Deltagaravgiften är 800kr/lag för pojkar och 
400kr/lag för flickor betalas in på Bankgiro 172-2032
I er anmälan får ni ett referensnummer som ska
användas vid betalning. Sista anmälningsdag 10 oktober, 2017

Övrigt:
• Spelformen är 5-manna inomhus med Futsalregler
• Matchtiden är 1×12 minuter
• Spelare skall vara futsalregistrerade och spelklara för
er förening
• Spelare får deltaga i flera åldersklasser, men endast i
ett lag per åldersgrupp

Vi kan max ta emot 200  lag, så först till kvarn.

Önskas logi kan vi erbjuda 1 övernattning i skolsal
frukost, lunch, middag och frukost följande dag för 450,-/person
Vi behöver då ha er anmälan 
senast den 1/10

                    
                                       Info & frågor:
                                                       Kansliet: info@ifkuddevalla.nu tel: 0522-150 99
                            

                                                                                                      Arrangör:
                                                           IFK Uddevalla


