DOMARCUPEN 2021
LÖRDAGEN den 11 December, VÄSTERÅS
Västmanlands Fotbollsdomarklubb vill härmed bjuda in er till årets upplaga av
domarcupen. Turneringen har en lång och ärorik historia bakom sig och kommer även i år att
hållas i Klövernhallen i Västerås. Nedan kommer all information ni behöver inför den stora
dagen, välkomna!
När: Lördagen den 11 December, 2021.
Var: Adressen är: Klövernhallen, Sjöhagsvägen 7, 721 32 Västerås. Parkeringsplats finns
utanför
Anmälan: Anmälan gör ni genom att skicka ett mail till vfdk2012@gmail.com där ni bekräftar
att ni vill delta. Varje lag behöver även ange en kontaktperson med namn och mobilnummer
som är ansvarig och som vi kan kontakta till ifall det skulle behövas. Viktigt att anmäla om
man ska deltaga på middagen samt hur många.
Anmälningsavgiften är 2000 kr och betalas in till klubbens BG 152-1277 eller via Swish
123 288 51 68 i samband med anmälan.
VIKTIGT! Märk betalningen med namnet på er domarklubb. Sista dagen för anmälan är
30 november.
Omklädningsrum: Omklädningsrum med tillgång till dusch finns.
Spelschema: Spelschemat kommer lottas senast två veckor innan och sedan skickas ut per
mail till de deltagande domarklubbarna.
Domare & regler: Futsalregler gäller under turneringen. Gällande domare till turneringen
kommer vi endast använda utbildade futsaldomare. Om ni har någon i er domarklubb som är
intresserad av att döma kan ni skriva med det i anmälan så återkommer vi med vad som gäller.
Kom ihåg att om man dömer så får man inte vara med och spela.
Mat: Under dagen finns en kiosk där vi kommer sälja smörgåsar, korv, dricka, frukt, kaffe etc.
Nytt för i år är att vi anordnar gemensam middag efter cupen, se separat info.
Priser: Vinnande lag kommer att erhålla vandringspokal. Det kommer även utses individuella
priser.
Föreläsning: I år kommer föreläsning ske i samband med middagen efter cupens slut. Årets
föreläsare är ingen mindre än elitdomarcoachen Martin Ingvarsson!

Övernattning: Vi kan ordna plats att övernatta för de lag som önskar det till ett billigare pris,
detta kommer ske i en skola. Skriv att ni önskar det i anmälan, skriv hur många nätter och hur
många personer det gäller.

