Sida 1 [ 2 ]

SAUF Sverige
Abgar U´Komos Fotbollsturnering 2017

2017-01-05

Härmed hälsar vi spelare och publik hjärtligt välkomna till SAUFs årliga fotbollsturnering som i år
arrangeras i samarbete med Syrianska-Arameiska Ungdomsföreningen i Norrköping, Brånnestad.

Datum: Lördag den 25 februari 2017
Spelplats: Ektorpshallen, Trestegsgatan 4, 603 73 Norrköping
Anmälan: Anmälan görs på www.sauf.nu/fotboll dock senast måndagen den 17 februari 2017.
Avgift: 1000 kr/lag som betalas till SAUF:s postgiro nummer: 890987-1 senast 6 februari 2017.
GLÖM inte och ange från vilken förening!
Turneringen är på amatör-nivå med syfte att engagera våra ungdomar idrottsligt samt bekanta sig
med varandra i andra former. Den viktigaste delen är att träffas, umgås och har trevligt tillsammans.
Lagen kommer att vara mixade med både tjejer och killar i olika åldrar.
Varje lag deltar med max 10 spelare (ink lagledaren) varav 4 utespelare + 1 målvakt på plan,
övriga räknas som avbytare. Lagen skall vara mixade, minst två (2) tjejer/killar i laget.
Minst en (1) tjej/kille på plan hela tiden.
Spelarna måste vara medlemmar i SAUF, deltagare måste anmäla sig på saufmedlem.com.
Vår förhoppning är att VI lämnar den här turneringen med massor av nya vänner samt engagemang
och entusiasm för att ordna fler turneringar och andra aktiviteter.
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Bästa Klädsel/Underhållning: Pris till det lag som står för bästa underhållning/klädsel under
turneringens gång. Låt fantasin flöda.

Undrar du vad vi i SAUF gör, då är det här ett utmärkt tillfälle att prata med vår styrelse och ta reda
på vad som är på gång. Vi i SAUF:s styrelse blir bara glada om ni ställer frågor om vår verksamhet,
så tag tillfället i akt.
Fest: Senare mot kvällen, helt traditionsenligt blir det fest för spelare och åskådare. Festen
arrangeras av SAUF Norrköping, Brånnestad i S:t Kyriakos festlokal i Brånnestad och för
kvällens musik står Michel Yaman från Holland.
Vi hoppas att ni alla visar ert bästa humör under turneringen och festen, även om ni inte når de
resultat som ni har räknat med. Ge någon ett leende och du får tillbaka ett!
Tänk även på att regler är till för att följas.
Tänk positivt, var glad, spela hårt utan regelbrott.
Det viktigaste är inte att segra, utan att vi tillsammans har trevligt och lär känna varandra bättre.
OBS!!
Fotbollsturneringen är den mest populära idrottsarrangemang som vi har.
Vi kan endast ta emot 20 lag för att hinna med dagen.
Vid över 20 intresseanmälningar av lag, följer vi följande system:
1. Anmälan och anmälningsavgiften inkommen i rätt tid där fullständiga uppgifter ifyllda
och inskickade.
2. Storleken på föreningen (antalet registrerade medlemmar 2016).
Frågor: Vid frågor och funderingar går det bra att ringa 08-550 328 10 eller mejla fotboll@sauf.nu.
Vi önskar Er alla lycka till och hoppas att dagen blir fylld av glädje, dramatik och nya vänner.

Hjärtligt Välkomna!
SAUFs Idrottsutskott
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