
Inför skärgårdscupen 2015    

Datum: 2015-05-16 möte på Tyvö 

 
Matchregler korrigeras (Cissi): 

Korrigera: Målvakten får endast kasta ut bollen och det är tillåtet att kasta över hela planen. 

Korrigera: Om två lag hamnar på samma poäng gäller i första hand målskillnad, är målskillnaden 

densamma så gäller flest antal gjorda mål och därefter inbördes möte. 

Madde: Sponsringsbrev har gått ut och även inbjudan till alla lagen. Använd gärna mail och FB. 

 Datum när alla är här två veckor före, under eller efter cupen – Richard skickar ut Doodle-

förfrågan till alla. 

 Till nästa möte ska alla ansvariga dra sina punkter. 

 Möte efter Midsommar – innan dess sker kommunikation via FB och mail etc, 

Webben, tyvo.se: 

- Lägg upp inbjudan, datum etc på tyvo.se under Skärgårdscupen 

- Vill du hjälpa till? Veckan innan behövs mycket hjälp 

- Info på webben ang sponsring från alla på ön 

- Vill du spela – anmäl till xxxxx och det kräver ett engagemang veckan innan cupen   

- Info om Loppis i Grishuset 

- Skärgårdscup.se 

 

Frågor till Stiftelsen 

- Toaletterna vid Pavven - ok att använda?  

- Elcentral från Ladan – mätare för att kunna betala för det vi använder? 

Planen (Calle, Göran, Fredrik, Peder) 
 Spelartält  & restaurangtält (kontakt för att hyra tält finns – Madde kollar kostnad) 

 Skyltar till varje lag (Jessica & Cissi) 

 Fixa planen  

 Målvaktsnät - Calle kollar nytt nät 

 Måla om målen  

 Bänkar till planen 

 Vatten till planen  

 Toaletter/bajamajor 2-4 st? (Ramirent?) 

 Vatten och tvål vid bajamajor 

 Bollkallar (vilka?) 

 Resning & placering restaurangtält 

 Hörnflaggor och kritmaskin (kritmaskinen – kan finnas i ladan) 

 Transporter av material 

 Nedtagning av allt efter cupen 



 Flaggspel runt planen 

 Skyltar till toaletter/bajamajor (Jessica & Cissi) 

 Nät runt restaurangdelen 

 Soptunnor och sandhinkar för fimpar 

 Tält sekretariat 

 Öl till match med Enskär 

 Elcentral  

Fotbollslaget (Andreas, Calle) 
 Nya matchtröjor - Göran Norberg arbetar på detta, viss del måste betalas.  

 Bollar 

Sekretariatet (Madeleine, Cissi, Richard) 
 Sekretariattält – Gräddö Asken har ett att låna ut – behöver transport 

 Spelarschema - kopieras från förra gången Tyvö arrangerade. 

 Tröjor med tryck för försäljning (Richard kollar med Håkan M) 

 Lagledarmöten  

 Musik och högtalare (Calle E) 

 Speaker och konferencier (Markus & Ronnie – Madde kollar om det är ok) 

 Invigningen - Ronnie har ev. Ulf Elving aktuell till invigningen. Rikard Olsson (Cissi kollar)  

 Framtagningen inbjudan – klar!! 

 Inbjudan digitalt plus ev. resultatapp - Christian och Alexander kollar detta 

 Resultattavla digitalt?- Christian och Alexander kollar detta 

 ”Vanlig” resultattavla  

 Kontantuttag - iZettle, Swish (Liv kollar detta) 

 Transporter 

 Loppis i grishuset (ok från Stiftelsen, Marknadsföras på Tyvö) 

 Förbandslåda (Roffe & Lisen ansvariga, är de här? Kan Roffe fixa lådan – Richard kollar) 

 Massagetält (Ann kollar med Sanna) 

 Domare (klart. Madde kollar att de fått inbjudan) 

 Födelsedagsbarn 

 Sponsorstavla 

 Pris till spelare (bästa spelare, bästa lag osv.) 

 Festanmälan 

 Fotografering av lag - Rickard Plog 

 Ta hem knappen och gråtande pojken till ön innan festen (Madde fixar) 

 Arrangörströjor (Cissi fixar) 

 Lotteri (Lotter finns i Pavven) 

 Lekar för barnen (Peder kollar speedshot, ansiktsmålning, Ev Erika, Noomi, Erik? 

 Finalskumpa (Calle Holm fixat?) 

 "Vem vinner skärgårdscupen" (Christian & Alex) 

 Bekräfta/verifiera telenr och email för kontakt till ansvariga 

 Kontakt med tidningar (Madde) 



Restaurangen (Nenne, Pierre) 

 Kan Nenne ta ansvar för planering i och med att han kanske inte är på plats. 

 Pierre kollar med Nenne och sponsring etc. 

 Framtagning menyer 

 Inköp mat 

 Personalschema 

 Kylar och frysar (finns i Pavven) 

 Grillbord/stekbord (finns i Räfsnäs, måste hämtas – går på el) 

 Korvbord 

 Kaffebryggare (från Pavven?) ev billigare kaffe från Marabou? 

 Bord och stolar 

 Tillstånd ölförsäljning (Stiftelsen ska ta upp frågan den 28 maj) 

Ev sponsring från Åbro. Richard kollar tillståndet.  

 Transporter 

 Läsk & vatten 

 Bullar (vilka kan baka?) 

 Godis 

 Engångsartiklar 

Sponsring (Christian, Alexander) 
 Lotterisponsring  

 Restaurangsponsring 

 Nya matchtröjor - Göran Norberg arbetar på detta.  

 Info till tyvo.se  

Festen i pavven (Jessica, Nettan) 
 Bord och stolar 

 Dukning 

 Belysning 

 Pausmusik 

 Fördrink och snittar 

 Musik utanför pavven (Robban & Lotta – ja!!) 

 Liveband (Partypöjkarna 10 000 kr) 

 Brandsläckare 

 Löva bryggan 

 Flaggspel 

 Konferencier (Markus) 

 Korv och läskförsäljning 

 Ljud och ljus 

 Hemliga lådan 

 Sånghäfte 

 Städning 

 Tömma dass 

 Prisutdelning 



 

Övrigt (Madeleine, Tina) 

 Invigning: alla lagen får gå runt planen 

Ballonger med olika färger/fallskärmar (Plog) 

 Boka Pavven /klart 

 Låna Grishuset /klart 

 Uppdatera hemsidan (Tina) 

 Brevutskick med inbjudan att använda för sponsring 

 Laginbjudan 

 Adresslista till VIP gäster 

 Plansch och diplom 

 Lagkort 

 Medaljer 

 Kassaväxel 

 Uppdatera sponsorslista 

 Uppdatera anmälningslistan 

 Pråm vid lilla bryggan (Madde kollar detta) 

 Gästplatser vid lilla bryggan 

 Markera grynnor vid lilla bryggan 

 Facebookgrupp för alla delaktiga skapas för Skärgårdscup 2015 - Pierre /klart 

 Fotbollsspel storformat 

 Fixa lilla bryggan, Vårruset 

 Nästa möte efter Midsommar 


