
Information om LSK-cupen 12 maj  
 

Här kommer kompletterande information till anmälda lag om LSK-cupen 12 maj – Luleås fräschaste 

cup på legendariska Hertsö IP.  

 

Anmälda lag 
Hela 20 lag har anmält sig och är med och skapar historia vid första upplagan någonsin av LSK-cupen. 

P09-klassen: Bergnäset AIK, Bodens BK, Gammelstads IF Grön, Gammelstads IF Vit, Haparanda FF, 

Hedens IF, IFK Kalix Blå, IFK Kalix Gul, Rutviks SK, Sunderby SK, Sävast AIF, Luleå SK Blå, Luleå SK Röd 

& Luleå SK Vit. 

F06-klassen: IFK Luleå, Lira BK, Malmbergets AIF, Piteå IF, Storfors AIK/Munksund-Skuthamns SK & 

Luleå SK 

Spelschema & spelregler 
Spelschema skickas ut inom kort. I P09-klassen spelar samtliga lag 5 matchar á 1* 25 min. I F06-

klassen spelar samtliga lag 3 matcher á 2 * 20 min. 

Förutom kortare matchtid gäller fotbollsförbundets regler för respektive spelform. 

Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är på 500 kr per lag.  

Betalning görs till Luleå Sportklubbs bankgiro 441-0965 och märks ”LSK-cupen” + F06 el. P09 + 

lagets/föreningens namn. Exempel: Sunderby SK P09 märker betalningen ”LSK-cupen P09 Sunderby 

SK” 

I anmälningsavgiften ingår deltagaravgiften i LSK-cupens Skill-contest. 

LSK-cupens Skill-contest 
Alla anmälda lag får chansen att göra upp äran i LSK-cupens Skill-contest (fristående från 

cupmatcherna). Hela laget tävlar tillsammans i olika fotbollsfärdigheter vid tre stationer.  

Prisutdelning med pokaler sker kl 15.00 på scenen vid Hertsö IP till det lag i respektive klass som 

lyckats bäst vid stationerna. Tanken med Skill-contest är att ha fotbollsskoj tillsammans inom lagen. 

Omklädningsrum 
Omklädningsrum kommer finnas både i LSK:s föreningslokal och i närliggande Hertsöskolans 

sporthall. 

Backluckeloppis 
Det finns platser kvar till bakluckeloppisen som ordnas i anslutning till LSK-cupen inne på området. 

Anmälan kan göras i denna länk – sprid gärna till era lags föräldrar! Kostnad 100 kr. 

Förutom fotboll kommer det vara en hel del spännande aktiviteter för alla åldrar runt Hertsö IP 

hela dagen. Räkna med familjefest för såväl småsyskon som farfar och mormor. Loppmarknad, 

lotterier av olika slag, godisregn med Leo, skill-contest för lagen, möjlighet att åka brandbil 

med Räddningstjänsten, mat- och fikaförsäljning m.m. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCDWkq6-xlzNbSUrIz4X1OdsdXFW7taMZjmdfiqgUuXBvFPA/viewform


Karta 

 

Mat- och fikaförsäljning 
Från kl 8.00 – 18.00 kommer det ske försäljning av hamburgare, korv, parisare, varma smörgåsar, 

fika, kaffe m.m. 

Kontakt 
Vid frågor kontakta: 

F06 - Anders Ihs 

Tel: 070 – 674 58 51 

E-post: anders.ihs@arcticgroup.se 

P09 – Per Ekervhen 

Tel: 072 – 242 44 66 

E-post: pekervhen@gmail.com 
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