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STAR inbjuder till kommunala mästerskap 
i innebandy för mixade lag 

 

 
 

Lördagen den 18 november 2017 kl. 9.00 – ca 13.00 

Liljeholmshallen, (hall 1 och 2) 
Mejerivägen 4, T-bana Liljeholmen 

 
Sista anmälningsdag: 3 november 2017 

 
Anmäl dig till din föreningskontaktperson: 

 
 

Förening……………………………………………. 
 

Kontakt……………………………………………… 
 

Telefon………………………………………………. 
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VÄLKOMNA... 

 
 
… till 2017 års kommunala mästerskap i innebandy för mixade lag som spelas i Liljeholmshallen, 
Mejerivägen 4- T-bana Liljeholmen.  
Speldag är lördagen den 18 november 2017, kl. 9.00–ca 13.00 
     
 
REGLER 
Varje lag bör bestå av minst 1 tjej och 3 killar. Det lag som inte uppfyller detta krav kommer att 
uteslutas. 
Antalet spelare i varje lag är begränsat upp till 10 spelare. Det är idealiskt att vara mellan 6 - 10 st. 
 
För övrigt följer vi Korpens matchregler. Vi spelar med små mål, målgård och det kommer att finnas 
domare. 
 
 
ANMÄLAN 
Fyll i alla uppgifter på anmälningsblanketten. OBSERVERA att alla spelares medlemsnummer i resp. 
förening skall fyllas i. Numret står på medlemskortet. Sätt in 200:- på STAR:s postgiro 837 20-3 märk 
talongen INNEBANDY KM och skicka laguppställning till:   
   

STAR:s kansli 
 Enskedehallen 
 Simlångsvägen 50 
 120 39 Årsta 
 
Vi skickar sedan ett matchprogram till varje lags kontaktperson. Glöm därför inte att fylla i 
kontaktpersonens adress, e-post adress och tel. nr. 
 
 
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 2 NOVEMBER 2017 
 
 
VILLKOR OCH ANMÄLNINGSAVGIFTEN 
Genom den insända laguppställningen och betala anmälningsavgiften förpliktigar sig varje lag att 
genomföra turneringen. Detta innebär att varje lag innehåller spelare som är medlemmar i resp. 
förening. 
Att lagen accepterar matchtiderna och kommer i tid till matcherna. 
Att lagen inte hoppar av mitt under turneringen. 
Att lagen inte byter spelare sinsemellan utan att tillfråga och meddela tävlingsledningen först. 
Att lagen vid ev. spelförhinder kontaktar tävlingsledningen i god tid om detta. 
 
Kontrollera med er förening vem som betalar anmälningsavgiften. 
 
 
INFORMATION 
Är du osäker om reglerna eller villkoren? Ring och fråga:  
Ruben Aranda tfn 070-417 93 56 
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KM I INNEBANDY FÖR MIXADE LAG 2017 
 

ANMÄLNINGSBLANKETT 
 
 
 
Lagets namn ……………………………………………………………………………. 
 
Arbetsplats ……………………………………………………………………………. 
 
Förening ……………………………………………………………………………. 
 
Kontaktperson ……………………………………………………………………………. 
 
Adress ……………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………. 
 
E-post ……………………………………………………………………………. 
 
Tfn. nr. ……………………………………………………………………………. 
 
Tröjfärg ……………………………………………………………………………. 
 
Lagledare ……………………………………………………………………………. 
 
Spelare ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
 ……………………………………………… medl. nr ………………… 
 
  

 

  ANMÄLAN SKICKAS TILL: 
 

  STAR:s kansli 
  Enskedehallen 
  Simlångsvägen 50 
  120 39 Årsta 

 
Du kan även faxa anmälan: fax 508 42 011 eller e-posta till: 

                        star@stockholm.se  

Sista anmälningsdag! 
 

2 november 2017 
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