Inbjudan
Seriespel FOTBOLL 2018
Korpen Hässleholm anordnar herrserier och damserier i 7-manna.
Välkomna att anmäla er!
Start:

Beräknad start i april/maj (matcherna kommer att spelas vardagskvällar mellan ca kl
18 - 20.30)

Var/Planer: Gräsplanen på Brandstationen
Laget:

Laget får bestå av 10 spelare per match. 7 spelare på plan samt 3 avbytare.
OBS! Licensierade spelare får ej användas samt spelare under 16 år får ej delta.

Regler:

Spelregler skickas ut i samband med spelprogrammet (finns även på hemsidan).

Avgifter:

Anmälningsavgiften 2 500 kr/lag + medlemsavgift för 2018 på 200 kr/spelare.
Anmälningsavgiften betalas in på bankgiro: 623-4967.
Medlemsavgiften betalas in av varje spelare – faktura skickas hem.

Anmälan:

Anmälan görs i samband med inbetalning av anmälningsavgiften. Sista anmälningsdag
till seriespel är den 20 mars.
Följande ska skrivas vid anmälan: Fotboll 2018 (herr- eller damlag), lagets namn,
lagledare, adress, tfn, e-post samt tröjfärg.
Laguppställning ska skickas till kansliet vid anmälan. Använd medskickad
laguppställningslapp. Ni får självklart komplettera med fler spelare under säsongen.

Önskemål?

Om ni redan nu vet att det finns någon speciell dag i veckan eller vissa tider ni absolut
inte kan spela på, ber vi er att maila in dessa så ska vi försöka att tillgodose de så
mycket vi kan när vi lägger spelschema. Detta för att så mycket som möjligt undvika
flytt av matcher.
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Övrigt:

Samtliga spelare som spelar ska vara medlemmar i Korpen Hässleholm.
Medlemsansökan ska vara Korpens kansli tillhanda i samband med anmälan (görs
genom laguppställningen). Faktura skickas ut till varje spelare. Medlemsavgiften ska
vara betald innan första seriematchen spelas. I medlemsavgiften ingår försäkring. Vid
skador gör den skadade själv en skadeanmälan till Folksam via webben eller via
telefon på nummer 0771-960 960. Mer info finns på www.korpenhassleholm.se
under medlemsinfo.
Vi vill informera om att i år kommer några av våra domare vara yngre killar.
Vi ber er visa respekt och uppvisa schysst spel.

Frågor:

Kontakta Korpens kansli: 0451-801 60, info@korpenhassleholm.se
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