Halmiafemman 2010, Sannarps IP 4 – 5:e september.
Välkommen till 34:e upplagan av Halmiafemman. Till årets turnering har hela 33 st lag
anmält sig vilket innebär två härliga fotbollsdagar i gemenskapens tecken, lördag 4:e och
söndag 5:e september, på Sannarps IP. På lördagen spelas gruppspelet och på söndagen
är det slutspel. I lördagens gruppspel delas lagen in i 4 st grupper, där första och andra
placerade lag i respektive grupp kvalificerar sig för söndagens slutspel. I slutspelsgrupperna
under söndagen gäller det att placera sig överst för att få vara med och spela semifinal. Final
och bronsmatch avslutar sedan turneringen.
De tre bäst placerade lagen i Halmiafemman går därefter vidare till slutspel i
Hallandsfemman, som i år spelas på Sannarps IP i Halmstad och arrangeras av oss i IS
Halmia under lördagen den 18:e september. Där möter man finallagen från Varbergs,
Falkenbergs och Hylte kommun.
Bifogat i detta brev finns lottningen och där ser du vilken tid era matcher spelas. Bifogat finns
också för de tävlingsbestämmelser som tillämpas.
Ombyte: Sker i omklädningsrummen på Sannarps IP, ingång baksidan av Ishallen.
Anmälan tävlingsdagen: Efter ombyte ska ni anmäla laget i sekretariatet som finns i direkt
anslutning till spelplanerna.
Laguppställning: De elever som ska spela match noteras på laguppställningsbladet och
lämnas till sekretariatet innan första match. Aktuell klasslista ska också lämnas. Glöm ej
notera mobilnummer till lagledare.
Lagledare: Varje lag måste ha en ansvarig ledare/kontaktperson, lärare eller förälder på
plats.
Utrustning: Lagen ombesörjer själva att de har enhetlig färg på tröjorna.
OBS! benskydd är obligatoriskt.
Priser: Diplom till alla spelare. Medaljer till placering 1 – 4. Segrande klass erhåller
inteckning i vandringspris. Vid tre segrar till samma skola får skolan behålla vandringspriset.
Sekretariat och tävlingsledning: På tävlingsdagen når du sekretariat och tävlingsledning
på telefon 0733-828841.
Servering: Kiosk finns där du kan köpa korv och dricka samt mycket mera.
Frågor: Besvaras av vårt kansli på telefon 035-12 75 80. Se även www.halmia.se för mer
info. Du kan också maila på info@halmia.se.

