
 
 

 

A-poikien Åbo Cup lauantaina 1.9.2018 Turussa 
 
Åbo IFK:n A-pojat järjestävät AP-ikäisille 
(1999-2001) yhden päivän turnauksen 
Samppalinnan palloiluhallilla lauantaina 
1.9.2018. Tarkoituksena on saada AP-
joukkueille kaivattuja harjoitusotteluita ennen 
sarjapelien alkamista. 
 
Pelit pelataan lauantaina klo 10.00 alkaen ja 
pelit loppuvat viimeistään 18 aikoihin. 
Jokaiselle joukkueelle taataan vähintään 120 
minuuttia peliä, mutta otteluiden määrä 
selviää lähempänä turnausta. Turnaus 
järjestetään 3-5:lle joukkueelle, joten 
maksimissaan 4 ensin ilmoittautunutta 
joukkuetta otetaan mukaan. 
 
ÅIFK järjestää ruokailun pelipaikalla turnauksen otteluiden välissä. Ruoan hinta on 8 €/henkilö ja se tilataan 
etukäteen. Ilmoittautumisen yhteydessä toivomme arvioita ruokailijamäärästä ja kysymme lopullista 
määrää noin viikkoa ennen turnausta. 
 
Keräämme osallistuvilta joukkueilta 100€ tuomarimaksujen kattamiseen.  
 
Ilmoittautumiset joukkueilta mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 12.8. mennessä. 
Ruokailut ja tuomarimaksu laskutetaan lähempänä turnausta. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot ÅIFK:n A-poikien joukkueenjohtajalta: Pia Ahonen 
piaahonen[ät]hotmail.com 
0407405778 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Åbo IFK:s A-pojkar ordnar en endagsturnering i Samppalinna bollhall lördagen den 1.9.2018. Meningen är 
att få in några välbehövliga träningsmatcher innan serien drar igång. 
 
Matcherna spelas med start kl. 10.00 och tar slut senast runt kl. 18. Vi kan lova minst 120 minuter speltid åt 
varje lag, men antal matcher beror på lagmängden, vilket klarnar när vi närmar oss turneringen. 
Turneringen arrangeras för 3–5 lag, vilket innebär att maximalt de 4 första lagen som anmäler sig ryms 
med.  
 
ÅIFK ser även till att det finns mat på plats i Samppalinna så att lagen kan äta mellan matcherna. Maten 
kostar 8 €/person och beställs på förhand. Vi hoppas att ni i samband med att ni anmäler er, kan meddela 
ungefär hur många portioner mat ni vill ha. Exakt antal portioner behövs ungefär en vecka innan 
turneringen.  
 
För att täcka domaravgifter tar vi en avgift på 100€ per deltagande lag. 
 
Vi hoppas ni anmäler snarast möjligt, dock senast den 12.8.  
Mat och domaravgifter faktureras då turneringen närmar sig.  
 
Anmälningar samt förfrågningar och tilläggsinformation: Pia Ahonen 
piaahonen[ät]hotmail.com 
0407405778 


