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Levins Cup 14/5 i Vinslöv! 
Årets första spelomgång i Levins cup kommer hållas på vår hemmaplan, dvs Vinslöv!  

Killarna samlas 12:15. Den som inte vill/kan vara med meddelar detta på träningen på onsdag 10/5. 

Cupen varar hela eftermiddagen så tänk på att ta med matsäck. Korv och hamburgare finns att köpa i 

kiosken.  

Som vanligt är det hemmalagen som organiserar och bemannar cupen, så vi ska sköta detta 

tillsammans med P09, F09 samt F10. Det är enkla uppgifter och alla hjälps åt för att få det att fungera 

och om det uppstår problem eller frågor så finns lagledarna. 

Från P10 behöver vi 5 föräldrar för bemanning av uppgifter enligt nedan (blir det fler frivilliga 

kortas/omfördelas uppgifterna). Ni som vill hjälpa till meddelar detta snarast till lagledarna via 

SMS. 

FÖRBEREDELSER: 

 SKYLTAR FÖR PARKERING 

För parkering används grusplanen, Hanssons samt längs vägen (Bergmans allé). 

 SKYLTAR PÅ OMKLÄDNINGSRUM 

Omklädningsrum nr 1 till killar, omklädningsrum nr 3 till tjejer. 

 SKYLTAR FÖR SPELPLANER 

B och C planen kommer användas. Skyltar (finns färdiga) markerar planernas nummer. Västar 

hängs på målen. 

 KIOSK 

Vi kommer använda den nybyggda kiosken bredvid bollboden. Alla varor som finns till 

försäljning kommer finnas i kiosken. Sallad, tomat och gurka förbereds i köket i klubbstugan. 

Grillarna förbereds. Kiosken ska bemannas från 1 timme före 1:a matchstart. 

Intäkterna fördelas på P09, F09, F10 och P10:s lagkassor. 

 TÄLT 

Tält monteras vid risk för regn. Finns i förrådet på baksidan av bollboden. 

BEMANNING: 

 PARKERING (1 FÖRÄLDER) 

Mellan 12:00-13:00 dirigeras gästanade lag till parkeringsplatser. Bemanningen slutar vid 

första matchstart. Väst hämtas hos lagledarna. 

 KIOSK (3 FÖRÄLDRAR) 

Vi ska bemanna kiosken tillsammans med F10 under 1:a passet 12:00-15:00. Kiosken ska 

bemannas från 1 timme före 1:a matchstart. Tänk på att börja ”förgrilla” i god tid! 

 MATCHVÄRDAR (1 FÖRÄLDER) 

Vardera plan ska ha en matchvärd som ser till att matcherna kommer igång i tid, samt leder 

lagen av planen efter matchslut så att nästa match kan startas i tid (avtackning ska alltså ske 

UTANFÖR planen). Väst och spelschema hämtas hos lagledarna. 
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