
since 1976

SKÄRGÅRDSCUPEN
– den hjärtliga 

fotbollsturneringen!



Skärgårdscupen är ingen vanlig turne-
ring utan har för många blivit sommarens 
höjdpunkt då roslagens sommargäster, 
öbor, unga och gamla träffas och umgås. 
Idén till cupen föddes på en kräftskiva 
i Refsnäs 1976 och ingen kunde väl ana 
att den (snart 40 år senare) blivit en efter-
längtad tradition som varje år samlar över 
100 spelare och lockar en publik på runt  
1 000 åskådare.

Matcherna spelas under två helger i juli på 
vanliga åkrar och ängar med ihopsamla-
de 8-mannalag. Cupens unika regler med 
mixade lag, alltid en spelare över 40 år, 
inga dobbskor och endast en aktiv licen-
sierad spelare per lag, gör att den goda 
stämningen snabbt infinner sig. 

De lag som kämpar för att vinna den gamla  
båtknapen och som även turas om att  
arrangera är; Enskär, Gisslingö, Gräddö, 
Refsnäs, Tjockö, Tyvö och Vätö. 

För Tyvös cupvänner har det åter igen  
blivit dags att klippa gräset på Ängen. 
Ön står som värd i sommar och förbe-
redelserna är redan igång. Cup kiosk ska 
byggas och fyllas, diplom ska tryckas och 
sponsorer kontaktas m.m.

Missa inte de bifogade pressklippen på 
sidorna som följer! 

Har du eller ditt företaget möjlighet att 
bidra till årets cuparrangemang?

Tyvölaget tar tacksam emot all typ av 
hjälp! Inget är för litet för att inte passa 
som lotterivinst. Alla sponsorer kommer 
att läggas upp på vår hemsida samt länkas 
vidare om så önskas. Namnen kommer 
också att exponeras på en stor infotavla 
vid planen.

Här följer några av alla många sponsorer  
genom åren: 

Alcro Färg
TV-sporten
Carlsberg
Viking Line
SAS
Lindgrens Radio & TV
Gräddö Skärgårdshandel
Räfsnäs såg
GB glass
Arvid  Nordqvist
Kraft Sverige 
Korvcachen i Stockholm AB
Flygfyren Norrtälje

Sommarens skärgårdscup går av  stapeln 
den 25-26 juli samt 1 augusti. 

Varmt välkommen till Tyvö i sommar!

SKÄRGÅRDSCUPEN 2015
Har du/ditt företag möjlighet att sponsra?

Mer om cupen finns att läsa på tyvo.se 
Vid frågor går det bra att kontakta  
Madeleine Danneker, 070-499 89 60 
eller maila till: cupen@tyvo.se
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