
 

 

 

Skärgårdscupen 2022 
Varmt välkomna till Räfsunda i Räfsnäs! 

 

Äntligen!! Får vi träffas igen! Avspark sker 23 juli och inte mycket har 
förändrats med upplägget trots två år av inställda cuper. Precis som vanligt 

kommer vi att erbjuda servering, barnaktiviteter och lotterier. Vi har beslutat att 
vara kontantfria och kommer därför endast kunna ta emot betalningar via swish.  

 

Årets fest kommer som tidigare att hålls på Tyvö. 

 

Vi ser fram emot en fantastisk och glädjerik folkfest, och att få träffa er alla!  

 
  



 

 

Matchprogram 
  

Söndag 24 Juli 
 

09.00 Gisslingö – Gräddö 

10.00 Enskär – Refsnäs 

11.00 Tyvö – Vätö 

12.00 Gräddö – Tjockö 

13.00 Gisslingö – Enskär 

14.00 Refsnäs – Tyvö 

15.00 Vätö – Tjockö 
 

Lördag 23 Juli 
 

08.00 Vätö – Gräddö 

09.00 Tjockö – Refsnäs 

10.00 Gisslingö – Tyvö 

11.00 Enskär – Vätö 

12.00 Invigning 

12.30 Gräddö – Refsnäs 

13.25 Tyvö – Enskär 

14.20 Tjockö – Gissligö 

15.15 Vätö – Refsnäs 

16.10 Gräddö – Tyvö 

17.05 Enskär – Tjockö 

18.00 Gisslingö – Refsnäs 
 

Lördag 30 Juli 
 

09.00 Gräddö – Enskär 

10.00 Tjockö – Tyvö 

11.00 Vätö – Gisslingö 

12.00 Match om tredje pris 

13.00 Final 
 

59°44'20.7"N 19°04'21.0"E 
 



 

 

 
 

Spelregler 

 

 

1. Åttamannalag (7spelare + 1 målvakt)  

2. Minst 2 kvinnliga spelare på plan från varje lag  

3. Minimiålder 15 år fyllda (under innevarande år)  

4. Minst en spelare i ålder 40+ på plan från varje lag (under innevarande år)  

5. Max en aktiv/licensierad spelare, manlig som kvinnlig, per lag på plan  

6. Speltid 2x20 minuter i gruppspelet  

7. Match om tredjepris spelas 2x20 minuter. Finalen spelas 2x30 minuter  

8. Vid oavgjort efter full tid i match om 3:e pris och finalen gäller förlängning om 2x10 minuter. Är 
resultatet oavgjort efter förlängningen följer det straffläggning. 5 straffar varav 2 skall läggas av 
kvinnlig spelare. Lika efter 5 straffar innebär 1 straff i taget tills matchen är avgjord. Fritt val av 
straffläggare.  

9. Erhållna frisparkar under ordinarie speltid ”nollas” för båda lag innan förlängningen i final-matcherna 
inleds.  

10. Seger ger 2 poäng och oavgjort ger 1 poäng. Om två lag hamnar på samma poäng gäller i första hand 
inbördes möte, därefter målskillnad. Slutligen flest gjorda mål Målvakten får endast kasta ut bollen. 
Om bollen är i spel får hen kasta bollen över halva planen. Hemspel tillåtet.  

11. Fotbollsskor med dobb är ej tillåtet. Benskydd rekommenderas.  

12. Alla frisparkar och straffar läggs av kvinnliga spelare. Inbyte är inte tillåtet. Gäller såväl grundspel som 
semi- och finalspel 

13. Tre frisparkar ger en straff. 
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