
 

 

 

SPELPROGRAM  
 

Elite Football Coaching Cup 2012 

 
Spelas lördagen 24/11 i Valhallas sporthallar,  

Göteborg centrum 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Hej! 

 

Ni är mycket varmt välkomna med era Dream team lag till åttonde årets upplaga av succé 

cupen Elite Football Coaching (EFC) Futsal Cup 2012. Varje år slår vi nya rekord, det är 

alltid många som vill vara med och delta i Cupen. I år är det 42 lag som kommer att figthas om 

vilka som är bäst.  Det är rolligt att det är många lag från hela Sverige som är med och deltar.  

 

Det kommer att bli en trevlig underhållande tillställning med god inramning och högklassig 

fotboll med många duktiga elitspelare. Det ryktas redan om mycket folk på läktarna. 

Drömlagen slåss om prestigen för att avgöra vilka som är bäst i Västsverige/Göteborg och alla 

grymma priser som delas ut.  

 

O.B.S Alla lag måste ha matchdräkter, matchställ eller likvärdiga färger! Västar finns! 

Anmäl er ankomst till Huvudsekretariatet första det ni gör så vi vet att ni är på plats. 

Betala anmälningsavgiften till Mario enligt överenskommelse 

 

Det kommer att tas kort på laget och diverse bilder. Alla spelresultat och bilder kommer att 

läggas in på www.elitefc.se/news. och http://efccupen2012.wordpress.com/  Resultat och bilder 

kommer även visas under cupen. 

 

Vi kommer även att sälja coola special Umbro Futsal designade t-shirts för 99 kr. (max 30 st.). 

Alla dessa pengar går till välgörande ändamål och i år är det Ungcancer som får bidraget. 

Ungcancer kommer att närvara under cupen.  

 

Prova gärna vårt Café, där erbjuder vi det mesta från drickor, kafé, bullar och choklad mm. 

Efter cupen så är ni välkomna till Wood Restaurang & Bar för mat och mingel mm.  

 Obs för större sällskap vid mat, var snälla och boka bord på 031-710 38 38, mail: 

info@restaurangwood.se, se gärna deras hemsida www.restaurangwood.se 

 

Se även våra specialerbjudanden från våra sponsorer och samarbetspartners. 

SPORTSINTERNATIONAL, UMBRO, TEAMSPORTIA, DCORE. CARPRO, WOOD, 

BEEF JERKY 

 

Var vänlig se medföljande dokument:  

Information om lagen (Silly season) 

Spelscheman 

Spelreglerna O.B. S jätteviktigt att ni kan dem. Läs igenom Futsal reglerna 

Karta till Valhallasporthallar  

Laguppställning finns på sista sida, riv av och lämna (obs skall lämnas in före första matchen 

till sekretariatet) 

 

Fair play gäller annars utesluts man ur cupen och man får inte anmälningsavgiften 

tillbaka. 

 
Det kan eventuellt förekomma tryckfel i programmet  

 

Mvh Mario Jadonic 

http://www.elitefc.se/news
http://efccupen2012.wordpress.com/
mailto:info@restaurangwood.se
www.restaurangwood.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
Spelschema översikt EFC Futsal Cup 2012, Lördag 24/11 

Valhallas sporthallar A och B  
M Tider Plan Grupp Lagen Resultat 

1 09.00 A A Kozara – Black Kobras  

2 09.00 B B Reunion – Gais P72  

3 09.15 A A BK Sidled - Men In Black  

4 09.15 B B Balkan- Paris Hilton FC  

5 09.30 A A Kozara - BK Sidled  

6 09.30 B B Reunion - Balkan  

7 09.45 A B Gais P72- Paris Hilton FC  

8 09.45 B A Black Kobras - Men In Black  

9 10.00 A B Reunion - Paris Hilton FC  

10 10.00 B A Kozara - Men In Black  

11 10.15 A B B Gais P72 - Balkan  

12 10.15 B A Black Kobras - BK Sidled  

13 10.30 A C KIF – Kerims Pojkar  

14 10.30 B D K-Town - Bazinga  

15 10.45 A C Black and White – FC Gole  

16 10.45 B D Redstar – Vakant  

17 11.00 A C KIF - Black and White  

18 11.00 B D K-Town - Redstar  

19 11.15 A D Bazinga - Vakant  

20 11.15 B C Kerims Pojkar - FC Gole  

21 11.30 A D K-Town - Vakant  

22 11.30 B C KIF - FC Gole  

23 11.45 A D Bazinga - Redstar  

24 11.45. B C Kerims Pojkar - Black and White  

25 12.00 A E IFK Skövde - Drömpojkarna  

26 12.00 B F Team G - Hässle Boys  

27 12.15 A E Kebabrullarna - Stenungsund  

28 12.15 B F Restaurang EAT- Fyrklövern  

29 12.30 A E IFK Skövde - Kebabrullarna  

30 12.30 B F Team G- Restaurant EAT  

31 12.45 A F Hässle boys - Fyrklövern  

32 12.45 B E Drömpojkarna - Stenungsund  

33 13.00 A F Team G - Fyrklövern  

34 13.00 B E IFK Skövde - Stenungsund  

35 13.15 A F Hässle Boys – Restaurant EAT  

36 13.15 B E Drömpojkarna - Kebabrullarna  

37 13.30 A G Anzhi Kumla – Martin Dikhos Grabbar  

38 13.30 B H Bakoteh FC- Kinne Vedum  

39 13.45 A G A  Elite FC – Gangsters FC  

40 13.45 B H FC Ultras – Ale OldBoys  

41 14.00 A G Anzhi Kumla - Elite FC  

42 14.00 B H Bakoteh FC - FC Ultras  

43 14.15 A H Kinne Vedum - Ale OldBoys  

44 14.15 B G Martin Dikhos Grabbar - Gangsters FC  

45 14.30 A H Bakoteh FC - Ale OldBoys  

46 14.30 B G Anzhi Kumla - Gangsters FC  

47 14.45 A H Kinne Vedum - FC Ultras  

Grupp A 
1 Kozara 

2 Black Kobras 

3 BK Sidled 

4 Men In Black 
 
 
 
 

Matcher 

1 - 2 

3 - 4 

1 – 3 

2 - 4 

1 - 4 

2 - 3 
 
 
 
 

Grupp B 
1 Reunion 

2 Gais P 72 

3 Balkan 

4 Paris Hilto FC 

 
 
 
 Grupp C 
1 KIF 

2 Kerims Pojkar 

3 Black a White 

4 FC Gole 

 
 
 
 
 

Grupp D 
1 K-Town 

2 Bazinga 

3 Redstar 

4 FC Lvt 

 
 
 
 
Grupp E 
1 IFK Skövde 

2 Drömpojkarna 

3 Kebabrullarna 

4 Stenungsund 
 
 
 
 
 
Grupp F 
1 Team G 

2 Hässle Boys 

3 Restaura EAT 

4 Fyrklövern 

 
 
 
 
 

Grupp G 
1 Anzhi Kumla 

2 Martin Dikhos  

3 Elite FC 

4 Gangsters FC 

 
 
 
 



 

 

Fortsättning blad 2  A  A 2-3 

M Tider B Grupp Lagen Resultat 

48 14.45 B G Martin Dikhos Grabbar – Elite FC  

49 15.00 A I Jedinstvo – B.A.F.C  

50 15.00 B J FC Mellerud – Öjsö BlackHawks  

51 15.15 A I Norrby IF - Öxnehaga  

52 15.15 B J FC Joga Bonito Malmö- Uefalona  

53 15.30 A I Jedinstvo - Norrby IF  

54 15.30 B J FC Mellerud - FC Joga Bonito Malmö  

55 15.45 A J Öjsö BlackHawks - Uefalona  

56 15.45 B I B.A.F.C - Öxnehaga  

57 16.00 A J FC Mellerud - Uefalona  

58 16.00 B I Jedinstvo - Öxnehaga  

59 16.15 A J Öjsö BlackHawks - FC Joga Bonito Malmö  

60 16.15 B I B.A.F.C - Norrby IF  

61 16.30 A K Gottegrisarna - Superstars  

62 16.30 B K Gerdsken- Black  Panters?   

63 16.45 A K Gottegrisarna – Gerdsken  

64 16.45 B K Superstars - Black  Panters?  

65 17.00 A K Gottegrisarna - Black  Panters?  

66 17.00 B K Superstars - Gerdsken  

Utslagsmatcher 

67 17.15 A 1/32 2: gr. J - 2:a gr. I  

68 17.15 B 1/32 2: gr. C- 2:a gr. D  

69 17.30 A 1/32 2: gr. K- 2:a gr. B  

70 17.30 B 1/32 1: gr. C- 2:a gr. A  

71 17.45 A 1/32 2: gr. H -2:a gr. E  

72 17.45 B 1/32 2: gr. F - 2:a gr. G  

73 18.00 A 1/16 1: gr. A- 1:a gr. E  

74 18.00 B 1/16 1: gr. B- 1:a gr. D  

75 18.15 A 1/16 1: gr. F- segr.m.67  

76 18.15 B 1/16 1: gr. G - segr.m.68  

77 18.30 A 1/16 1: gr. H – segr.m.69  

78 18.30 B 1/16 1: gr. I – segr.m.70  

79 18.45 A 1/16 1:a gr. J – segr.m. 71  

80 18.45 B 1/16 1:a gr. K – segr.m. 72  

81 19.00 A kvartsfin Segr.m. 73- segr.m. 75  

82 19.00 B kvartsfin Segr.m. 76- segr.m. 77  

83 19.15 A kvartsfin Segr.m. 78- segr.m. 79  

84 19.15 B kvartsfin Segr.m. 80- segr.m. 74  

85 19.30 A semi Segr.m. 81- segr.m. 82  

86 19.30 B semi Segr.m. 83- segr.m. 84  

87 19.50 A Final Segr.m. 85- segr.m. 86  

      

      

      

Grupp J 
1 FC Mellerud 

2 Öjsö BlakHaw 

3 FC Jogo Bo M 

4 Uefalona 

 
 
 
 
 
Grupp K 
1 Gottegrisarna 

2 Superstars 

3 Gerdsken BK 

4 Vakant 

 
 
 
 
 

Grupp I 
1 Jedinstvo 

2 B.A.F.C 

3 Norrby IF 

4 Öxnehaga 

 
 
 
 
 

Grupp H 
1 Bakoteh FC 

2 Kinne-Vedum  

3 FC Ultras 

4 Ale OdBoys 

 
 
 
 
 



 

 

 

    

Lördag 24 november    Gruppspel  A 

Valhallas sporthallar A och B kl. 09.00  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Kozara 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Black Kobras 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. BK Sidled 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Men in Black 

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

Gruppsegraren spelar Match 73  kl.1800 och möter Gruppsegraren  i E-gruppen i A hallen  

Grupp tvåan spelar Match 70  kl.17.30 och möter  i tvåan i C-gruppen i B-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

0900 Kozara -  Black Kobras        : 

09.15 BK Sidled  –  Men in Black        : 

09.30 Kozara –  BK Sidled        : 

09.45 Black Kobras  –   Men in Black        : 

10.00 Kozara –  Men in Black        : 

10.15 Black Kobras –    BK Sidled        : 



 

 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  B 

Valhallas sporthallar A och B kl. 09.00  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Reuinon 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Gais P 72 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Balkan 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Paris Hilton FC  

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

Gruppsegraren spelar Match 74  kl.1800 och möter Gruppsegraren  i D-gruppen i B hallen  

Grupp tvåan spelar Match 69  kl.17.30 och möter  i tvåan i K-gruppen i A-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

0900 Reuinon -   Gais P 72        : 

09.15 Balkan –   Paris Hilton FC        : 

09.30 Reuinon  –   Balkan        : 

09.45 Gais P 72–    Paris Hilton FC        : 

10.00 Reuinon  –    Paris Hilton FC        : 

10.15 Gais P 72–     Balkan        : 



 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  C 

Valhallas sporthallar A och B kl. 10.30  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. KIF 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Kerims Pojkar 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Black and White 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. FC Gole  

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

Gruppsegraren spelar Match 70  kl.1730 och möter grupptvåan  i A-gruppen i B hallen  

Grupp tvåan spelar Match 68  kl.17.15 och möter  i tvåan i K-gruppen i B-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1030 KIF-    Kerims Pojkar        : 

1045 Black and White  –    FC Gole        : 

1100 KIF   –    Black and White        : 

1115 Kerims Pojkar –     FC Gole        : 

1130 KIF   –    FC Gole        : 

1145 Kerims Pojkar –      Black and White        : 



 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  D 

Valhallas sporthallar A och B kl. 10.30  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. K-Town 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Bazinga 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Redstar 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Vakant  

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 74  kl.1800 och möter segraren  i B-gruppen i B hallen  

Grupp tvåan spelar Match 68  kl.17.15 och möter  i tvåan i C-gruppen i B-hallen 

 

Tid: Match: Resultat: 

1030 K-Town -     Bazinga        : 

1045 Redstar –     vakant        : 

1100 K-Town    –     Redstar        : 

1115 Bazinga –      vakant        : 

1130 K-Town    –   vakant            : 

1145 Bazinga –       Redstar        : 

Fick tyvärr sent återbud på det laget som drog sig ur. 

Jag jobbar för fullt för att få till ett lag…om inte så spelas 

matcherna 15 min istället om ni så önskar. 



 

 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  E 

Valhallas sporthallar A och B kl. 12.00  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. IFK Skövde 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Drömpojkarna 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Kebabrullarna 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Stenungsund  

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 73  kl.1800 och möter segraren  i A-gruppen i A hallen  

Grupp tvåan spelar Match 71  kl.17.45 och möter  i tvåan i H-gruppen i A-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1200 IFK Skövde -  Drömpojkarna a        : 

1215 Kebabrullarn–      Stenungsund        : 

1230 IFK Skövde –     Kebabrullarn        : 

1245 Drömpojkarna  –        Stenungsund        : 

1300 IFK Skövde –      Stenungsund        : 

1315 Drömpojkarna  –        Kebabrullarn        : 



 

 

    

Lördag 24 november    Gruppspel  F 

Valhallas sporthallar A och B kl. 12.00  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Team G 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Hässle Boys 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Restaurant EAT 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Fyrklövern  

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 75  kl.1815 och möter segraren  i match 67  i A hallen  

Grupp tvåan spelar Match 72  kl.17.45 och möter  i tvåan i G-gruppen i B-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1200 Team G -   Hässle Boys        : 

1215 Restaurant EAT – Fyrklövern         : 

1230 Team G – Restaurant EAT         : 

1245 Hässle Boys   –   Fyrklövern        : 

1300 Team G –  Fyrklövern        : 

1315 Hässle Boys   –   Restaurant EAT        : 



 

 

   Lördag 24 november    Gruppspel  G 

Valhallas sporthallar A och B kl. 13.30  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Anzhi Kumla 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Martin Dikhos Grabb 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Elite FC 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Gangsters  

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 76  kl.1815 och möter segraren  i match 68  i B hallen  

Grupp tvåan spelar Match 72  kl.17.45 och möter  i tvåan i F-gruppen i B-hallen 

    

Tid: Match: Resultat: 

1330 Anzhi Kumla -    Martin Dikhos Gra        : 

1345 Elite FC –  Gangsters        : 

1400 Anzhi Kumla –  Elite FC        : 

1415 Martin Dikhos Grabb –    Gangsters         : 

1430 Anzhi Kumla –   Gangsters        : 

1445 Martin Dikhos Gra–    Elite FC        : 



 

 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  H 

Valhallas sporthallar A och B kl. 13.30  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Bakoteh FC 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Kinne-Vedum 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. FC Ultras 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Ale OldBoys 

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 77  kl.1830 och möter segraren  i match 69  i A hallen  

Grupp tvåan spelar Match 71  kl.17.45 och möter tvåan i E-gruppen i A-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1330 Bakoteh FC -     Kinne-Vedum        : 

1345 FC Ultras –   Ale OldBoys        : 

1400 Bakoteh FC –   FC Ultras        : 

1415 Kinne-Vedum –     Ale OldBoys        : 

1430 Bakoteh FC –    Ale OldBoys        : 

1445 Kinne-Vedum –     FC Ultras        : 



 

 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  I 

Valhallas sporthallar A och B kl. 15.00  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Jedinstvo 

 

 

     

            = 

 

 

2.  B.A.F.C 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Norrby IF 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Öxnehaga 

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 78  kl.1830 och möter segraren i match 70  i B hallen  

Grupp tvåan spelar Match 67  kl.17.15 och möter tvåan i J-gruppen i A-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1500 Jedinstvo -      B.A.F.C        : 

1515 Norrby IF –    Öxnehaga        : 

1530 Jedinstvo –    Norrby IF        : 

1545 B.A.F.C –      Öxnehaga        : 

1600 Jedinstvo –     Öxnehaga        : 

1615 B.A.F.C –      Norrby IF        : 



 

 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  J 

Valhallas sporthallar A och B kl. 15.00  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. FC Mellerud 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Ösjö BlackHawks 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. FC Joga Bonito Malm 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Uefalona 

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 79  kl.1845 och möter segraren i match 71  i A hallen  

Grupp tvåan spelar Match 67  kl.17.15 och möter tvåan i I-gruppen i A-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1500 FC Mellerud -       Ösjö BlackHawks        : 

1515 FC Joga Bonito Malm –  Uefalona        : 

1530 FC Mellerud  –  FC Joga Bonito Mal        : 

1545 Ösjö BlackHawks –   Uefalona        : 

1600 FC Mellerud  –    Uefalona        : 

1615 Ösjö BlackHawks – FC Joga Bonito M        : 



 

 

 

Lördag 24 november    Gruppspel  K 

Valhallas sporthallar A och B kl. 16.30  
 

 

Lag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

poäng 

 

mål = tot.+/- 

 

Plac. 

 

1. Gottegrisarna 

 

 

     

            = 

 

 

2.  Superstars 

 

 

 

 

    

            = 

 

 

 

3. Gerdsken BK 

  

 

 

 

   

            = 

 

 

 

4. Black Panters 

      

    = 

 

O.B.S  Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.    
Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna 

 
    

  

 

     

  

   

     

 

Gruppsegraren spelar Match 80  kl.1845 och möter segraren i match 72  i B hallen  

Grupp tvåan spelar Match 69  kl.17.30 och möter tvåan i B-gruppen i A-hallen 

Tid: Match: Resultat: 

1630 Gottegrisarna -   Superstars        : 

1645 Gerdsken BK –      Black Panters        : 

1700 Gottegrisarna –   Gerdsken BK        : 

1715 Superstars –        Black Panters        : 

1730 Gottegrisarna –      Black Panters        : 

1745 Superstars –  Gerdsken BK        : 



 

 

 

Sammanställning av Futsalregler EFC CUP 2012 kortfattat 

Regler 

Det har kommit förslag om att ändra reglerna till Futsalregler eftersom det är framtidens koncept 

inom inomhusfotbollen. Futsal reglerna skiljer sig lite grann från five-a-side reglerna, se en kort 

sammanställning om vad som gäller för EFC cup 2012, de är lite modifierade. Har ni frågor 

kontakta domaren innan matchen eller Mario. Med futsalregler blir det mer teknisk fotboll, 

roligare för publik, spelare och alla andra runtomkring. 

 

Spelet flyter på bättre eftersom man bara får dra på sig ett visst antal frisparkar (3st) i varje match 

som sedan nollas, sen är frispark 4, 5, 6 osv straff från 10 meter , vilket gynnar de tekniska lagen. 

 

O.B.S Läs speciellt noga igenom de som är markerat med fet stil! 

Speltid 1 x 12 min med avbrott för skador och liknande. Time-out praktiseras inte på grund av 

tidsskäl 

Bollstorlek Storlek 4. Futsal boll 

Avbytare Vi tillåter 5 avbytare 

Underlag Spelas på inomhusgolv 

Avbytare · Fem spelare och 5 avbytare per match. · Flygande byten är tillåtna. Detta gäller 

även målvakten. Dock skall alla byten ske i bytesområdet. 

· Felaktigt byte innebär varning för felande spelare och indirekt frispark till motståndarlaget från 

den plats där bollen befann sig när spelet stoppades. 

Spelarnas utrustning 

· En spelare får inte använda utrustning eller annat som kan vara farligt för honom själv eller 

någon annan spelare, inklusive någon form av smycken. 

Domaren · Domaren svarar för allt som rör tidtagningen och noterar dom ackumulerade 

regelbrotten. 

Avspark · Hemmalaget startar matchen med avspark. 

· Vid avspark är avståndet 3 m. 

. Bollen ska spelas framåt och spelarna ska befinna sig på egen planhalva. 

· Mål får inte göras direkt på avspark. 

Boll i taket · Om en spelare spelar upp bollen i taket, ska spelet startas med en inspark till 

motståndarlaget från närmaste punkt på sidlinjen där bollen träffade taket. 

Tidsregel · Målvaktskast, hörnsparken, avspark, direkt- och indirekt frispark måste 

utföras inom 4 sek. från det att spelaren har kontroll på bollen och kan lägga ner den 

på golvet. Målvaktskast · Bollen måste kastas ut ur straffområdet om den varit ”död” 

– annars skall kastet göras om. Målvakten får använda fötterna när bollen är i spel. 

· Bollen får kastas direkt in på motståndarnas planhalva. 

· När målvakt kastat ut bollen får han inte vidröra den förrän den spelats av en 

motståndare eller målvakten befinner sig på motståndarens planhalva. 

Frispark · Frisparkar är antingen direkta eller indirekta. Mål får inte göras på indirekta 

frisparkar. 

· Avståndet vid alla frisparkar är 5 m. 

Direkta frisparkar: 

- Sparkar eller försöker sparka en motspelare 

- Hoppar mot en spelare 

- Angriper en motståndare 

- Slår eller försöker slå en motspelare (GROV UTV) 

- Knuffar en motspelare 

 



 

 

 

- Spottar på en motspelare (GROV UTV) 

Indirekta frisparkar 

- Man spelar på ett farligt sätt 

- Hindrar en motspelares förflyttning 

- Förhindrar målvakten från att spela ut bollen med händerna 

- Målvakten har bollen mer än 4 sek 

-Målvakten vidrör bollen med händerna efter att den blivit avsiktligt sparkad till honom av en 

medspelare 

- En avbytare träder in på spelplan på ett felaktigt sätt (vid ett byte). Bytet skall ske i bytesområdet. 

Spelaren som kliver in på   spelplanen skall VARNAS och spelet  sätts ingång med ind fri där bollen 

beffan sig när domaren blåste av. Detta räknas INTE som ett Ack förseelse. 

Inspark · Mål får inte göras direkt på inspark. Regelnytt – Igångsättande spel från sidlinjen. 

Bollen får ligga 25 cm utanför spelplanen vid inspark från sidlinjen, den skall fortfarande ligga 

stilla och på rätt plats. Ingen fot får vid utförandet av insparken vara helt på spelplanen; indirekt 

frispark till motståndaren. Bollen är i spel först när den passerat sidolinjen. Vid utförande där boll 

ej kommer i spelfelaktigt utförande skall 

insparken göras om och räkningen skall fortsättas där den avslutades. 

Straffspark · Vid spel med målstorlek (2×5 m) skall straffpunkten vara på 6 m. 

Ackumulerade regelbrott 

· Alla direkta frisparkar räknas som ack. regelbrott. 

· Straffspark räknas som ett ack. regelbrott. 

· Om man väljer att använda fördelsregeln istället för en direkt frispark skall 

domaren vid nästa spelavbrott tydligt visa att det var ett ack. regelbrott. 

· Vid de 3 första regelbrotten läggs frisparken där förseelsen skedde, motståndarna 

får formera mur. 

· Med början från 4:e regelbrottet gäller följande: Frisparken läggs på 10 m. utan 

mur. Spelaren skall vara identifierad och hans avsikt måste vara att skjuta direkt på 

mål. Om förseelsen sker på egen planhalva mellan mållinjen och 10 m punkten får 

laget som fått frisparken välja om man vill lägga frisparken från 10 m eller där 

förseelsen skedde. 

· Efter det 4:e ack. regelbrottet och framåt kan domaren välja att använda 

fördelsregeln om det är en uppenbar målchans. Skulle laget missa målchansen skall 

förseelsen inte räknas med i ackumuleringen. 

· Målvakten måste vara i sitt målområde och minst 5 m från bollen. 

· Alla andra spelare måste befinna sig utanför straffområdet och bakom en tänkt linje som går 

genom bollen och är parallell med mållinjen. De måste vara 5 m från bollen och får inte hindra 

spelaren som lägger frisparken. Ingen spelare får överskrida denna tänkta linje till dess att bollen 

blivit vidrörd eller spelats. 

· Domaren skall se till att stoppa tiden vid frisparkar från yttre straffpunkten (10 m). 

Otillåtet spel · Glidtacklingar förbjudna i Futsal, ingen fysisk kontakt ind. Frispark, fysisk kontakt 

direkt frispark, tacklingar av spelare med boll ej tillåtet. 

· Målvakten får lov att glidtackla i sitt eget straffområde under förutsättning att han inte spelar på 

ett oaktsamt sätt eller använder överdriven kraft. 

· Efter att målvakten har satt bollen i spel får han inte deltaga i spelet eller bollen har 

vidrörts av en motspelare. OBS! Detta gäller även när målvakten har gjort en 

räddning och spelar ut bollen till en medspelare. 

· Mv får inte kontrollera bollen mer än 4 sek på sin egen planhalva, detta gäller även 

med fötterna när bollen är i spel. 

· En tackling som äventyrar motspelarens säkerhet ska straffas som allvarligt otillåtet spel. 

· Varje simulering på spelplanen, som är avsedd att lura domarna, ska bestraffas som olämpligt  



 

 

 

uppträdande. 

· En spelare som tar av sig sin tröja ska bestraffas för olämpligt uppträdande. 

Varning: Tilldelas den spelaren som T.ex. Vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna, Fördröjer 

spelets återupptagande, Inte intar korrekt avstånd när spelet återupptas med frispark, hörnspark 

eller inkast. Tröjdragningar, Fällningar, Knuffar, glidtacklar, taktiska frisparkar 

Utvisning · En spelare som blivit utvisad får inte återinträda i pågående match, inte heller får han 

sitta på spelarbänken eftersom han måste lämna spelplanens närhet. En avbytare får inträda på 

spelplanen två minuter efter att en medspelare utvisats, om inte mål gjorts innan de två minuterna 

gått, och om tidtagaren givit tillstånd. 

· I detta fall gäller följande: 

• Om det är 5 spelare mot 4 och det lag som har flest spelare gör mål, får laget med endast 4 spelare 

komplettera med en femte spelare 

• Om båda lagen spelar med 4 spelare och ett mål görs, fortsätter båda lagen med samma antal 

spelare 

• Om det är 5 spelare mot 3, eller 4 mot 3, och det lag som har flest spelare gör mål, får laget med 3 

spelare endast sätta in en spelare till 

Straffsparkstävling 

· Alla spelare som är upptagna på spelareförteckningen är berättigade att deltaga. 

· Kvittning sker innan straffsparkstävlingen startar så att båda lagen består av lika många spelare. 

· Domaren utser mot vilket mål straffsparkarna ska läggas. 

· Hemmalaget ska lägga den första straffsparken. 

· Lagen lägger 1 straffspark växelvis. När båda lagen lagt 1 a straffspark och lagen har gjort lika 

många mål eller inga mål alls, ska straffsparkarna fortsätta i samma ordning tills ett lag gjort ett 

mål mer än det andra efter samma antal straffsparkar. 

· Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta i 

straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark innan någon spelare får lägga en andra straffspark. 

Walk over Ger det icke felande laget 3-0 och 3 poäng. 

Om flera lag: Hamnar flera lag på samma poäng i gruppspelet gäller följande: 

A. målskillnad 

B. flest gjorda mål 

C. inbördes möte 

D. lottning eller straffsparkar 

Spelform 

Gruppspel där de två bästa i respektive grupp går vidare. O.B.S Det är straffsparkstävling som 

gäller vid oavgjort i utslagnings spelet. 1 straff mm. 

Övrigt Cupen är inte sanktionerad. 

Med förhoppningar om en härlig turnering med bra och juste spel. Vid eventuellt bråk utesluts 

man ur cupen. 

Det är Fair Play som gäller och inga dumheter. Vid eventuella frågor var vänlig kontakta 

vår ansvarige domare eller Mario  

Må bästa lag vinna, lycka till! 

Med Vänliga Hälsningar 

Mario Jadonic      

 

 

 



 

 

 

Silly Season 
LAG: Elite FC 

Elite Football Coaching hemmlaget som alla förväntar sig mycket av…Nu är det en ny epok med 

EFC laget, de förra detta EFC spelarna spelar numera i hårdsatsande FC Ibra. Vi har en bra mix av 

gamla rävar och nya unga hungriga talanger. Givetvis är vår målsättning att vara bland de bästa och 

bjuda publiken på underhållande fotboll… 

Spelar info: Abgar Barsom behöver ingen närmare presentation han äger, har cupens längsta ben 

gör han med en pingisboll. Jon Stockhous EFC’s tuffing har många Elitmatcher bakom sig. IVO 

Skiljo: har vart med hela vägen fantastisk spelare och vän, Cupens snyggaste modell. Emil 

Freestlaren, SM mästare i panna, han kan ordagrant göra allt med en boll. Tony Skjuter hårdare än 

Koeman, härlig vänsterdoja, Dejan våran målis, har många championsleauge matcher bakom sig, 

grym kan kung fu,  

Super Mario är avdankad troligtvis den segaaste gubben i Cupen, Sonny har störst röv, grym target. 

Hemliga gäster släpper vi inte mer på…. 

 

LAG: DrömpojkarnaTänkte bara skriva lite kort o gott om laget och spelarna……jag fick ihop 

laget på mindre än 20 min,kanske är värt att nämna….,vi består av 8 spelare varav en är 

målvakt……,med 7 utespelarna får vi nog det ganska tufft men det här är mer roligt än 

allvar…MEN RÄKNA ABSOLUT INTE BORT OSS…… 

TAFA:är en sjukt snabb&teknisk spelare,han är idag stjärnan och motorn på mittfältet för Lärje 

Angered,han blir nog svår att stoppa,en publikmagnet helt enkelt,är glad att ha med honom i mitt 

lag,så jag slipper möta honom…    Vem fan är Eto?? IBBE.B:är en ung spelare,liksom Tafa är han 

snabb&teknisk,hans små kvicka fötter&ben kan få vem som helst att känna sig totalt värdelös,blir 

en tillgång för laget…. MOA:är en teknisk dirigent,jag älskar honom,verkligen står upp för laget 

och jobbar stenhårt….,påminner om Zidane med sina passningar och rörelse på plan,har svårt att se 

honom inte lyckas i den här turneringen,tillsammans med Ibbe&Tafa på topp,…..ja då får ni vara 

bra om ni ska få stopp på de…han lekte sig fram i div.3 förra året.,dags att ta nästa 

steg????  OWIE:bättre kille får man leta efter,verkligen en gentleman på&utanför planen,alltid 

omtyckt av mig,spelar tillvardags i Kaverös i div5,kan spela betydligt högre upp med tanke på hans 

ålder och fotbollskunnighet,snabb,tuff,bra med boll,blick för spel trots hans unga år är lite av hans 

starka sidor…..  CLEARENCE:snabb spelare som ännu inte har fattat hur bra han egentligen kan 

vara…en svart panther helt enkelt,rätt dag för honom,då är han svår att stoppa,oxå väldig ung och 

liksom Owie kan han spela högre upp…   FELIPE:har alltid och är en 

lagspelare,kämpe,vinnarskalle,svårpasserad,man känner sig alltid JAGAD när man spelar mot 

honom,men nu står han i mål,där kommer han inte att göra bort sig,känns nämligen lika hemma 

där…..gott och ha med han,kanon kille    FERRI:ja eller Ferrari som han kallas för,var har den 

motorn tagit vägen:-)?…ja han är ju 39 idag och äldst i laget,men man ska aldrig räkna bort honom 

för en Ferrari är alltid en Ferrari och alltid lika charmig att beskåda…..möt honom så får ni se:-

) SIMON 10 xå 39 år….total otränad……sist han rörde sig var en match i div6 för fem månader 

sen,är den som fixat ihop laget,står och jobbar i en glass affär som han äger idag och som sponsrar 

Drömpojkarna…resten får ni bedöma själva……..:-)Kommentar: Simon är kungen av kungarna 

han är godiskungen, sprutarkungen, entreprenör, sponsorkungen, fixarkungen, casanovakungen 

etc…De här är ett skönt gäng som bjuder på sig själva, de älskar fotboll och maffiafilmer;). De 

kommer att säkert att skrälla i några matcher, men en saker är säker vinner dessa grabbar EFC 

Cupen då kommer hela avenyn att skaka och de kommer att köra we are the Chapmions of the 

Avenue…. 



 

 

 

LAG: Ale OldBoys 
Är ett gäng gubbar i våra bästa år mellan 30-45, som alla har spelat i Nol el. Alafors. Som coach 

kommer jag sätta dom feta lite äldre gubbarna som backar för att skydda målet så gott det går. 

Våra ungtuppar runt 30 får agera forwards. Kan vi få över bollen på motståndarnas planhalva kan vi 

kanske pilla in någon boll om vi har tur. Det som talar mot oss är (övervikt) då orken kan spela oss 

ett spratt 

och alla gamla skador som vi har dragit på oss under åren (det gör ont att bli gammal). Frågan är om 

vi har fullt lag till sista gruppspelsmatchen. Men vi kommer taggade och får hoppas på våran rutin 

men framför allt 

skall det bli kul att lattja lite. 

Laget består av: Andreas Skånberg,Mattias Skånberg,Thomas Hvenfeldt,Anders 

Isaksson,Christian Olausson,Christian Gunnarsson,Andreas Brunbäck,Magnus 

Olausson,Niklas Elving,Jonny Stenström,Patrik Putte Nilsson 

 

Kommentar: Ojoj dessa typ gamla gubbar glänste förra året, att de är med och spelar mot de bästa 

i Sverige och samtidigt ger alla lagen bra motstånd är grymt bra jobbat. Kolla deras 

laguppställning där har du många meriterande ”gubbar” som spelat högt upp i seriesystemet, även 

Championsleauge meriter finns med…Det var några år sedan men rutinen sitter kvar. Så länge 

dessa gamla rävar orkar blir de livsfarliga, de kan skaka alla lag;) 

LAG: Gerdskens BK 

Laget från ALINGSÅS ”potatisstaden?” (kebab rullarna i all ära) i så fall är vi de friterade 

kryddstarka och stora…, som åker till EFC för att fotboll och Futsal är det roligaste som finns. Med 

en hel del talang, rutin, teknik och mycket vilja vill vi givetvis spela final! 

Erik ”Closed” Andersson 

Goalkeeper i Gerdsken BK och tidigare i Holmalunds IF och Gunnilse IS- Stoppar allt, högt som 

lågt – en flygande målvakt som har de viktigaste egenskaperna man behöver i futsal och fotboll som 

målvakt – speluppfattning och snabbhet -Gladaste i laget och åldermannen som bestämmer. 

Zebulon ”Zeb” Eliasson 

Snabbhet och ett blixtrande avslut… lång och stark i närkamper- och spelar lite likt Xavi- hårdheten 

ärvd från Hockeyn i släkten ”Svedberg”. 

Eric ”Bobbo” Lager 

En intelligent spelare som rätt placerad -aldrig missar mål- se upp, ”Bobbo” är smidigheten själv 

och hypersnabb! 

Alexander (Carmáno Gozmán) Grann 

Sydamerikan (Colombia), teknisk skicklig och en virtuos på plan – siktar på skytteligans topp! 

Ronaldo & Zlatan i samma kropp…! Rolig kille som underhåller i alla lägen, på plan, i 

omklädningsrummet och på festen. 

Philip ”Việt” Nilsson 

Vietnamesiskt påbrå, är dock lång och stark och …mycket snabb, skjuter bra, bra huvudspelare och 

extremt målfarlig trots defensiva talanger. Kör ”lawnmower man” påTrädgårn´s scen på begäran… 

Alexander ”Kalle” Kahlin 

Bolltrollare av supreme kvalité -sula, finta och placera… kylig kille med 100% fokus på planen och 

matchen – snällast ”libero” i laget:-). 

Albin ”Abbe” Hallberg 

Gillar Blåvita kamrater men spelar i Gulsvart – på väg mot högre höjder ryktas det. Habban tar 

jobbet och missar aldrig en passning. Lugn och bollsäker med det klart hårdaste skottet, håll i hatten 

om ni sitter på läktaren. 

Adel B ”Messi” Kalifa 

”Vinge” och Maroccan med tuff attityd och tränar mest i hela Alingsås. Stark, grym kondition och 

vinnarinstinkt – lagets maskin och spelmotor. Käkar upp motståndare på planen. 

Tobias ”Virus” Lindberg 



 

 

Förlorad i studier för stunden, men gör comeback i EFC som Libero, fintar grymt och löser de mest 

komplicerade situationerna på plan graciöst – luras lite och är livsfarlig vid mål! 

Hamet ”Morina” Morina 

Serbiskt påbrå med temprament och vilja, kombinerat med blixtsnabba finter och en otrolig vänster 

– skjuter Morina hål på det mesta som ”Pivot”. Tung, stark och intePeter Crouch direkt – mera 

Neymar&Messi i ”Hulks” kropp. 

Coacher, C-M Nilsson, Raimo Proos 

Kommentar:  Har hört att de har haft träningsläger inför EFC cupen, De kommer att överraska 

alla, de kommer att spela smart och enligt instruktionsboken. Dessa grabbar från landet kommer 

för att se och lära säger de, men låt er inte luras, de ligger lågt och kommer att fiska för att sen 

kamma hem allting. Jag tror grabbarna hamnar på övre halvan.  

LAG: Joga Bonito Malmö 

Efter förra årets FIASKO så är vi tillbaka igen, bättre än någonsin. Förra året slutade inte riktigt 

som vi ville och därför är vi väldigt revanschsugna. Vi kommer att spela den roligaste och bästa 

fotbollen, det kan jag garantera. Dessutom så har vi två landslagsspelare i Futsal. Sen så vet jag att 

Göteborg skakar när dem hör att Malmö grabbarna ska komma upp och lira. 

Vårt lag består av spelare som detta året har spelat Division 1 fotboll ner till Juiorallsvenskan. 

Robin Armandt… Landslagsspelare. 

Stefan Ilic… 

Adnan Gerzic… 

Kristian Legiec… Landslagsspelare. 

Enis Turkovic… 

Mohammed Ryahi… 

Pawel Cibicki… 

Kommentar: De har redan vunnit EFC Cupen 2010 och då var de jävligt bra….de är kaxiga med 

all rätt men att GBG skakar när de hör er namna återstår att se, förstår att det är Zlatan attityden 

och den skall man ha, men frågan räcker det? Malmö pågarna kommer att vara en av finallagen 

och de kommer att bjuda på show.  

Lag: FC Ultras 
Vi är ett ihop mixat lag från dom fina och djupa dalsländska skogarna. Vi har blandat med kvalitet 

och kvantitet men mestadels kvalitet. Målsättningen är att vinna gruppen och gå så långt som 

möjligt. Att bli publikfavorit och uppträda professionellt  och föregå med gott exempel är också en 

målsättning. Vi ska ha jävligt roligt för vi lever bara en gång! YOLO!!!! Vi avslutar kvällen på 

avenyn, ses där! 

Niclas ”Fantomen” Henriksson 
När nicke är bra så är hela laget bra. När nicke suger så suger laget ännu mer på grund av nicke. 

Nicke umgås aldrig med sina lagkamrater utan umgås ständigt med sina olika flickvänner…Men vi 

tror på nicke! Han levererar alltid både på och utanför planen. Nicke kan vara våran matchvinnare 

med sina magiska räddningar! 

Linus ”Lost” Johansson 
Killen som inte vet riktigt vart han är, vem han är och vad han gör här. Men vi han älskar han ändå! 

Linus är vår yngsta spelare i laget….och det märks! Lost är hans smeknamn likaså waterboy. Linus 

har en bra spelförståelse och kämpar i alla fall. Linus har näsa för att göra mål och står oftast rätt! 

Jonas ”Fisken” Alfredsson 
Jonas är en spelare som inte fruktar någon och ger alltid järnet. Men han lägger allt för mycket 

fokus på domarna! Och då brukar han få sig en rejäl känga utav sina lagkamrater. Jonas har en 

vinnarinstinkt och snabbhet utan dess like… 



 

 

Robin ”Ryssen” Jansson 
Robban har en vänsterfot av guld och en vinnarinstinkt som inte många andra har! Tror dock att han 

för mycket muskler som han egentligen inte har. Detta resulterar i att det blir för mycket tajta tröjor 

för hans del. Robin sätter jaget framför laget och är stjärnan i laget. 

Rasmus ”Hunken” Bergström 
Killen som alltid skrattar åt sina egna skämt och försöker få med sig alla andra när det i själva 

verket är tyst i rummet. Rasmus har en teknik utöver det vanliga och han ser spelbanan som en 

krigszon där han är ”the last man standing”. Tekniken har han fått efter många år i Bengtsfors IF. I 

hans kontrakt med FCU så hade vi ett krav att han skulle arbeta bort magen för att bli lite alertare. 

Killens mobil slutar aldrig att plinga……och det är alltid mamma som vill nått. 

Peter ”El Hadji” Mandic 
El Hadji har en vänsterfot av guld som ofta har siktet på damerna på läktarn, mer fokus där än på 

plan. El Hadji ler alltid åt något som han inte förstår. Han har ett bra passningsspel som han slår 

med både vänsterfot och högerfot. Högerfoten brukar jämföras med Per Mertesacker. 

Simon ”Klumpen” Fredriksson 
Simon är vår klart tyngsta spelare i laget. Man vet exakt när simon är påväg att byta, det hörs på 

långa vägar. Flås utöver det vanliga och puls på 250. Simon brukar oftast halka på sitt egna svett, 

därmed smeknamnet klumpen. Simon tror han är zlatan men i själva verket är han mer som Bojan 

Djordjic. Simon har en god teknik och bra spelförståelse…han har väldigt bra kunskaper om hur 

man spelar fotboll stillastående. 

Erik ”Målbrottarn” Fredriksson 
Erik är en kille på 17 år som ännu inte kommit ur målbrottet. Men ändå får han 14 åriga flickor på 

fall. Han är en hemlighetsfull kille som ingen förstår vad han säger. Erik har en bländande teknik 

men dåligt psyke. Han flyter allt som oftast igenom motståndarnas försvar som självaste Lionel 

Messi! 

Nils Lester ”Assou-Ekotto” Karlin 
En fruktansvärd snabb kille som är teknisk och smidig. Nils är en kille som inte har alla hästar i 

stallet. Han har väldigt många konstiga saker för sig…men det gillar vi! Inför varje match så smörar 

han in sig i baby olja för att det ska bli svårare att få tag i han…smart! 

Kommentar: Ha ha sån skön inställning de kommer att vara kungar på  avenyn och på planen. 

Dessa skogshuggare kommer att vara tuffa, de är Klas Ingensson modellen på de flesta, de dricker 

hembränt och snusar, vi får väl se om ni kan spela futsal och fixa några GBG brudar;) Ni är 

iallfalla välkomna och hoppas ni får scora på alla plan….. 

 

LAG: B.A.F.C 
Vi är ett gott gäng från en liten byhåla med namnet Alvesta någonstans i småland. 

Eftersom publiken bara kommer ihåg vinnaren är det självklart cupseger vi siktar på även om det är 

första gången vi deltar i EFC cupen. 

Vägen fram till högsta pallplatsen ska präglas med ett fint anfallsriktspel och en bombsäker 

defensiv. De flesta spelarna lirar i div 3-4 

men i futsalvärlden håller spelarna toppklass. 

Dzevad ”Dzevdo” Selimagic 
Ingen i laget kan äta mer än honom och ingen lyfter mer än honom, lagets nallebjörn och kanske 

även lagets viktigaste spelare. Han kommer 

sällan sista i lagets egna interna skytteliga och i mål är han bättre en Neuer. 

Elvedin ”Elve” Mesinovic 
Här kommer en spelare som varit med flest gånger i B.A.F.C långa historia. En känslig vänsterfotad 

spelare som är kryddad men en grym teknik, Elvehatar att förlora och därför varnar jag er att inte 

glömma benskydden. 

Elis Kvrgic 
Lagets kapten och pådrivare med stor vinnarskalle. I grund och botten är han en kreatör med 

känsliga passningar och bra speluppfattning däremot skulle han möjligtvis skjuta mot mål kan 

målvakten börja gå mot sekretariatet och be om ny boll, då hans bollar hamnar var som. 

Visar ”Wizzi” Zolufi 



 

 

Om ni någon gång undrat om Jesus kan spela fotboll så får ni svaret här. Wizzi som också kallas för 

Jesus, är en otrolig duktig försvarspelare. 

Han vinner många närkamper men ibland blir det mer skridskor åkande än fotboll. 

Kristian ”Kurto” Kurtovic 
En riktigt duktig fifa spelare, förlorar sällan en match. Om man någon gång har spelat Hattrick så 

skulle efter Kurtos namn stå: Oförutsägbar. 

Han kan göra de sjukaste finterna men ändå missa öppet mål, bra teknik och brytsäkerspelare. 

Armin Muratovic 
Här har vi vår alldeles egna CR7. Armin har utvecklat sulan-tekniken på ett viss som är svårt att 

beskåda, känsliga fötter får man leta efter. 

Pga mycket pizzaätande det senaste tiden gör att Armin sällan ligger ner på golvet. 

Ilir Kelani 
Kanske lagets snyggaste spelare, allt på honom sitter perfekt. Tillbringar mer tid framför spegeln än 

vad många tjejer gör. 

En tuff spelare att möta som har ett grymt skott. Hans grundteknik är som taget ur fotbollsboken, 

men ibland stiger självförtroendet 

att fokus på bollen kommer i andra hand. 

Elmedin ”Elme” Kvrgic 
Varje lag har sin skyttekung, här är vår. Det kvittar vart Elme befinner sig på planen, målvakten kan 

aldrig slappna av. Han besitter allten forward ska ha, men hans vänsterfot får ändå bli nämnd lite 

extra. 

Kommentar: De här grabbarna kommer att bli tjejernas favoriter. Men kan de överraska på 

planen….ja tror det jag nog, de kommer förbi gruppspelet och om de skall mätas med de stora 

lagen måste de släppa taget om att vara de snälla grabbarna från landet, det sägs att snälla pojkar 

aldrig får kyssa vackra flickor;)…. 

 

LAG: BK Sidled 
Niklas Allbäck- (tränare, materialare, fysio) 

Coach, Entrenador och Mister. Redan erfaren senior tränare trots sin ringa ålder. Ser lugn ut men 

när snusen glider närmare tanden så kan vrålen skrämma vem som helst. Blir full på tre Hof och 

utövar bulimi utan spyor. Har också ett gott öga för fashion 

Danny Ervik 
Halvnorsken! Danny Ingar Ervik, från laget från havet, är en smäcker mittback som gillar att göra 

snygga och vältajmade glidtacklingar, om han får beskriva sig själv vill säga. Motståndarnas 

målvakter får även se upp för vobbeln som norsken sitter inne på.Ser lite ut som Pablo. 

Anders Alö 
Sambaliraren! Fostrad, likt många andra BK Sidled spelare, i ÖIS och har där lärt sig både tvåfots 

finter och snurrfinter på sitt egna lilla finurliga vis. Väldigt sällan snygga, men väldigt ofta 

effektiva. 

Filip Lagerstedt 
Glasliraren! Stammis på flera ut av Bangkoks finare krogar. På meritlistan finns blandannat flera år 

som kapten i ÖIS U-lag, och svensklaget ‘Vikings’ i Thailands lägre divisioner. 

Erik Svensson 
Turbo! När han inte spelar fotboll med Utsiktens BK så kan du ofta finna honom på de angränsande 

krogarna runt Valand. Vilket som, det är alltid full fart som gäller ! 

Viktor Skoglund 
Goalie! Alla målvakter vill gärna spela ute då och då, men för att Viktor skulle ställa upp i denna 

turneringen så Krävde han att få vara utespelare. Kompromissen blev att han är en ‘flygande 

målvakt’ … så se upp för BK Sidleds konstanta 5-manna anfall. 

Gustav Granqvist 
Osten! Smeknamnet Osten kom från tiden som hockeymålvakt i Mölndal, då han hade lika många 

hål som en Ost enligt dennes medspelare… Numerar huserar den nästan 2 meter rangliga 

mittbacken i IK Oddevold. 

Mikael Hackzell 



 

 

Blixten! Alla dessa snygga fysioterapeuter på ÖIS-Gården blev tyvärr slutet på Mikaels ÖIS 

karriär.. Men han har lovat att visa prov på hans tidigare så fruktade snabbhet under helgen. 

Robin Jonsson 
Finlirarn! Lirare eller brunkare? Ingen har riktigt kunnat avgöra vart man skall kategorisera denne 

mittback. Det sägs dock att hans önskan att få slå kortpassningar inte var uppskattat i Ljungskile 

och en av anledningarna till att han valde att gå tillbaka till ÖIS. 

Mergim Kica 
Brukar på utsiktens träningar kallas för 007, i och med hans livsfarliga avslut, med båda fötterna. 

Inofficiellt Sveriges bästa  futsal spelare. 

Kommentar: Känns som Svenska landslaget, bara Mergim som är wildcard. De här laget är 

tungviktare tillsammans så väger de mer är Stena Line båtarna, Öis är deras modersklubb och alla 

vet att det är lirarnas lag. Ju längre de här får spela ihop sig ju bättre blir de under hel a cupen. SE 

upp, de är här för att vinna inte lattja, många vinnarskallar med god rutin, tippar i allafall 

slutspel…. 

LAG: Öjsö Black Hawks : 

Ösjö BlackHawks drog igång verksamheten hösten 2011 med en enda målsättning, att bli ett riktigt 

bra och etablerat futsallag. 

Ösjö BlackHawks ligger som……. en klicka här för mer info 

Kommentar:  
Tror de här kommer att överraska och säkert bjuda till. Bara namnet Black Hawks är ju 

skrämmande, trodde först att det var en MCklubb med sådana tuffa hojar och orakade män;). 

Känns som de kommer att de tuffaste matchkläderna. De har åkt en bra bit för att spela mot bra lag 

och vara med Sveriges mest prestigefyllda cup….Vi får se om ni som örnar eller 

kycklingar;)…Välkomna! 

LAG: Bazinga : 

Vi är ett lag från borås som kommer att göra allt för att vinna den här turneringen och bjuda 

publiken på ett fint spel. Dem flesta i laget har spelat fotboll på hög nivå och vi alla är skickliga 

futsalspelare. Det enda hindret är att vi inte är så samspelta ännu men det jobbar vi på. Dvs våran 

farligaste motståndare är vi själva. Vi förväntar oss många bra matcher mot bra lag och duktiga 

spelare. 

Här kommer lite kort om våra lirare: 

Nadir Nishada: Vår egna Casillas. Tufft att göra mål på honom på stora mål, tänk då små :O .. 

Duktig på fötterna med… 

Kouame Firmin: Lagets tuffaste spelare. Han kommer både att höras och synas. Kolla in 

frisparksmålen han kommer att göra  

Fawad Zemarai: Killen med skillen. väldigt teknisk spelare som kommer att bjuda publiken på 

fotbollsgodis och en o annan Pannnaaaaa. ( om han är på humör :S ) 

Renzo Dinegro: Passningsskicklig spelare med en livsfarlig vänsterfot. När han har bollen blir det 

svårt för motståndarna att organisera sig. 

Irfan Delimedjac: Om allt är som det ska blir den här killen lagets skyttekung, kanske också 

turneringens om allt går som det ska. Väldigt fina mål kommer han att bjuda på det kan vi lova  

Kenan Markgård: Spelare som är duktig på små ytor och som kan göra det oväntade. 

tvåfotsdribblingen blir aldrig för gammal det kommer ni att se !  

Stefan Zarkovic: Fotboll ser väldigt enkelt ut när han spelar. För att upptäcka den här killens 

begåvning så håll utkik efter dem små detaljerna. Som Tex : Skjuter du bollen på honom, så får du 

ändå tillbaka den på rätt fot. Förstår ?  

Damir Cavalic: Förmodligen turneringens skickligaste spelare 1mot1 situationer. Som iniesta, han 

bara gliiiiiiiiider förbli !!! 

http://futsal.se/2012/osjo-blackhawks-nytt-futsallag/


 

 

Amar Hondo: Lagets maskin. Gerrard i Liverpool, Amar i Bazinga !! fast med lite mer kännsla i 

fötterna. 

Kommentar Tror det här laget från Borås kan skrälla, jag har alltid haft respekt för fotbollspelare 

från Borås, de brukar vara lirare. Förutom att det alltid regnar i Borås och att de har ganska 

snygga damer så har grabbarna ganska bra självförtroende som man kommer långt på. Ni har lagt 

ribban boys,  så nu får ni leverera;) Ni äger säkert i Borås men i Göteborg är det många som vill 

vara nr UNO… 

 

Lag: Kebabrullarnas IF! 

Vi är ett gäng från Alingsås som vill bjuda publiken på show och fint spel. Vi är här för att först och 

främst ha kul men räkna med att vi blir svårslagna om vi kommer upp i den klass vi har. Dom flesta 

kanske undrar varför vi heter Kebabrullarnas IF? Det är så att för 3 år sen så fanns det ett korplag 

som kallade sig detta där flera av våra spelare spelade och Noltorps Pizzeria har Sveriges godaste 

rullar. 

Johan ”Materialspelarn” Ryding är troligtvis den i turneringen som koncentrerar sig mest på sitt 

material än på själva fotbollen, visserligen lär han inte behöva göra så mycket eftersom han är vår 

målvakt och är precis värdelös på fötterna hehe, visst kan han blixtra till med sina fina teknik lite då 

och då, men det är inget vi lär få se speciellt ofta. Han kan nog bjuda publiken på en och annan tv-

räddning och det är anledningen till att vi har han som målvakt, vi vill bjuda publiken på en show. 

Ska man gå långt i en turnering måste man ha en bra målvakt och förhoppningsvis kan Johan blanda 

fina räddningar med lite av sin ”exeptionella teknik” 

Markus ”Wille” Wiland troligtvis turneringens snabbaste spelare på första 10 meterna. Älskar att 

kunna sätta fart på bollen och utmana. En kille som har varit en stor talang länge men inte riktigt 

fått chansen men när han får den så kommer han ta den. 

”Merri” Bislimi killen som lät tjejerna ta över sin fotbollskarriär har börjat köra igång med 

fotbollen igen och sätter nog skräck i alla backar med sina sulfinter. Helt klart lagets tjej tjusare utan 

tvekan. Har mycket bra spelförståelse och älskar att få press på sig. Får det att se ruskigt enkelt ut 

när han sular bort sina motståndare. 

André ”Bullen” Nilsson ynglingen i laget men även våran mest talangfullaste spelare i laget. Lag 

som IFK Norrköping och IFK Göteborg är ute efter den här killen. När han kommer rättvänd mot 

mål så slutar det oftast med att bollen ligger i nät.  

Berat ”Berita” Berisha turneringens mest spelglada spelare. Älskar att spela fotboll och gör det 

alltid med ett leende på läpparna. Snabb, tekniskt, bra spelförståelse, bra skott och ja han har det 

mesta och är livsfarligt när han är på spelhumör. 

Deniz ”Amokachi” Aydin lägg det namnet på minnet! Han är absolut en av turneringens största 

profiler med sin unika Turkiska spelstil, han blandar teknik och spelskicklighet med aggresivitet 

och sitt starka huvudspel. Enligt turkisk-media är redan nu hans favoritklubb Galatasaray och rycker 

i honom. För att sammanfatta hans spelstil så är han helt enkelt en blandning mellan Neymar och 

Gattuso på något sätt, fråga mig inte hur! 

Fredrik ”Fronken” Johansson vår alldeles egna Peter Crouch med en grym spelförståelse. Om jag 

får välja vem av oss alla som ska få en målchans så skulle jag välja fronken utan tvivel inte ofta han 

går av en match utan att har varit 100% i avsluten. Konditionen är inte på topp men när han är pigg 

och fräsch så är han vår lilla joker. 

Ahmed ”Meddan” Mohamed är nog förmodligen turneringens stelaste spelare. Han har varit 

skadad till och från de senaste åren, ryktades om att han var på väg till ÖIS en gång i tiden… Han 

kommer bjuda publiken på en show med sin bländande teknik och kommer troligtvis göra en och 

annan balja. 

Simon ”Siffran” Preissler är nog den enda spelaren i turneringen som är längre på bredden än på 

längden, hehe. Trots det kommer han visa hur Futsal ska spelas genom sin teknik, styrka och näsa 

för mål. Om vi lyckas i turneringen lär han vara en av de som ligger höst upp i skytteligan. Ryktas 

att han kommer välja det tyska landslaget framför det svenska, om det nu blir aktuellt? 



 

 

Kommentar Ha ha måste ge poäng för namnet speciellt om grabbarna kommer från potatislandet. 

De har en skön inställning och verkar vara livsnjutare av hög klass;) Är övertygad om att 

grabbarna kommer att ha kul och få uppleva riktiga kebabrullar när de kommer till Götet. Tror att 

de kanske kan överraska om de har stark kebasås i benen… 

Här kommer lite info om Black Kobras 

Lag: Black Kobras 
Motto: Vinner som ett lag och förlorar som individer. 

Kort info. De flesta i laget har spelat tillsammans i förorten sens innan de blev av med oskulden. 

Vårat mål med turneringen är att lära de bästa lagen en revolutionerande fotboll och få ner dom på 

jorden samt ta hem den efterlängtade pokalen! 

Spelare: 

Vi börjar längst bak med hussein ”husse” chith. 

Var med och starta dalkurd och tog de upp i seriesystemet. Fina fötter och blixtsnabba reflexer. 

Nasser ”sergio” azizi 
Hård som sten och brutal i närkamperna en spelare som tekniska spelare oftast undviker närkamper 

med då det ändast kan sluta på ett sätt! 

Senad ibrahimovic 
Efternamnet säger ju allt. 

Azmar ”C.R ” jalali 
Liten och smidig som ofta gör det svåra istället för det enkla. Lagets skyttekung 

Rany ”messi” younan 
Mammas son som hellre tränar än att träffa tjejer. vänsterfotad och blixtrar till med en zipzap då och 

då så akta tunneln. 

Joel ”özil” perkhed 
Det ända ariska som finns i detta lag. Grym grundteknik med ett bra driv på bollen. 

Ali ” iniesta” fayad 
Är 21 år och spelar i div 3 och hoppas fortfarande att en barcascout ska hitta honom, sant men 

tragiskt, blir defensivare för varje år. 

Egzon ”ägget” bahrami 
Turneringens kanske bästa spelare men tyvärr så sviker konditionen. 

Stefan ”Kagawa” trinh 
Lagets hjärta och har hellre koll på defensiven än defensiven och hatar att förlora. 

Danial ”neymar” khosravi 
Fantasi som få och spelar fotboll som om han spelade fifa. 

Kommentar: Jag känner till vissa av spelarna väl och de har mycket boll i sig men pallar 

pizzabagarna trycket;). Black Kobras låter som ett gangsta hoppas det är fotboll ni skall spela. 

Tror att detta laget kan överraska  och komma långt om de får ihop laget och inte bara det 

individuella bitarna. Får se om de lever upp till namnet… 

LAG: Balkan 

Lirare i världsklass Sedan tidig ålder har alla i vårat lag spelat fotboll tillsammans. 

Vi är sammanspelta och spelar en kul, teknisk, offensiv fotboll. 

Här finns spelare som lirat boll i Häcken(Pojkallsvenskan). Gais, Warta, Lundby m.m 

Vårat mål med turneringen är självklart att försöka vinna den och att visa 

att vi hör hemma på planen 

Mladen Jovic: Våran Inzaghi, från ingeting blir det mål!!!    p.s Akta er för hans skott Troligen 

EFC cupens Syttekung 

Goran Pastorkovic: Spelade i pojkallsvenskan med Häcken. Ruskigt snabb och teknisk. Plus att 

killen har en riktigt vass vänster 

Martin Trifunov: Sedan tidig ålder har Martin varit en fantastisk spelare, Lagets xavi   allting ser 

så lätt ut när han lirar 

Robert Trifunov: Ger sig aldrig, Viljan och kärleken till fotboll som han visar syns på 1000 Mils 



 

 

avstånd (Grym Tekniker) 

Sonny Dinov:  Hoppas det kommer scouter till turneringen mer ord har jag inte för denna killen  

TImmy Dinov:  Snabb spelare med grymt bollsinne och en känsla för mål 

Ivan Vukosa: Lagets spelmotor. Passnings skicklig, svår att ta bollen ifrån, grymt skott, teknisk, 

you name it. MEN HAN HAR JUGGE TEMPERAMENT 

Tose Kocev: Lagets mur i målet, bra speluppfattning, utomjordiska reflexer och en spelare att räkna 

med om vi skall vinna 

Kommentar: Tose är lagets hjärta, det är han som är bossen, han styr Balkan boys, de är hungriga 

och har världens bästa självförtroende, vilka juggar har dåligt självförtroende;). Boys lämna 

pistolerna hemma kom med ett leende och visa hur Futsal skall spelas, glöm inte av att det inte 

räcker med hjärta, hjärnan och det taktiska är  nyckeln….Upp till bevis ajde ajde…. 

Lag: FC Fyrklövern 

 

Laget FC Fyrklövern är ett nystartat lag på Hisingen som vann div 7 denna säsongen och som kommer att 

spela i en Futsal turnering för första gången. Laget består utav ett gäng killar som just är från Fyrklövern och 

som är heltaggade inför denna turneringen. Vi har lyckats få ihop ett bra lag och hoppas kunna visa vad vi 

går för. 

Mauricio "Tapia" Vergara #01: En rutinerad målvakt som har erfarenhet av Futsal och det sägs att han är en 

utav dom teknikaste målvakterna. Är inte skotträdd för 5 öre och gillar att bjuda publiken på lite 

"publikräddningar". 

Hasan "El toro" Köse #10: Killen som skjuter hårdare än en kanon och sliter som ett djur. En riktig 

gentleman men får du han emot dig så ska man passa sig. Vinnarskalle till 110%. 

Govand "IL CAPITANO" Amin #20: Lagets Puyol som kämpar och sliter som bara den. En av hans 

egenskaper är hans peppsnack innan och under matcherna. Bättre lagkapten hittar man helt enkelt inte. 

Andreas "Andy" Kakic #7: En komplett spelare som är lik sin barndomsidol Shevchenko. Älskar att dribbla, 

en go högerdoja och som har ett fantastiskt spelsinne.  

Allan "Figo" Amin #8: Snabb och kvick spelare som gillar att göra sin gubbe och avslutar från alla vinklar.  

Liksom sin bror så kämpar han tills domaren blåser av. 

Fofi "Yaya Toure" Coaney #6: En riktig kämpe verkligen. Ger sig inte och följer spelare till toaletten om så 

behövs. Kommer fram enkelt med hjälp av sina långa ben precis som Yaya Toure. 

Kassim "Etoo" Coaney #9: Här har vi en riktig vinnarskalle som verkligen hatar att förlora. Älskar mål mer än 

nånting annat och som dessutom kan vara en av turneringens snabbaste spelare. 

Marcus "Ramos" Lindberg #4: Killen från Gårda som kom för att spela med FC Fyrklövern efter sommaren 

som bara har visat bra ifrån sig. Hård som en mur och en bra passningsspelare. 

Hamodi "Modi" Ibrahim #5: Passningsäker och som älskar att använda sulan. Väldig tekniskt spelare och en 

brytsäker sådan.  

Lagets coach: Kazim "Florentino Perez" Bayazit även kallad för Baskan är för nuvarande FC Fyrklöverns 

ordförande. Kommer försöka leda laget från sidan så gott han kan och vi hoppas på inget annat än succé för 

hans del. 

Kommentar: De vann division 7 utan problem de har gjort mer 100 mål när serien var slut. Många unga och 

duktiga killar som älskar fotboll och brudar;). Se upp de kommer att ge 200 % och kommer att överaska.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Checklista Ledare 

LEDARENS CHECKLISTA EFC Futsal Cup 2012 

Välkomna till Elite Football Coaching (EFC) Futsal Cup 2012. Vi önskar er lycka 

till och hälsar er hjärtligt välkomna, vi ser fram emot en trevlig tillställning. 

Huvudansvarig är Mario Jadonic, ni når honom på tel nr. 0705-25 32 26 

 Alla lag skall anmäla sig i Huvudsekretariat vid entrén senast 30 minuter före 

lagets första match. Där anvisas ni också till omklädningsrummen.  Där finns 

extra spelprogram, laguppställningar. All information finns tillgänglig där. Ni 

som betalar kontant enligt överenskommelse betalar till Mario 0705- 25 32 

26 
 Spelprogram och all information om EFC cupen kan ni ladda ner från: 

http://efccupen2012.wordpress.com/spelprogram/ 

 Laguppställningsblankett inlämnas fullständigt och tydligt ifylld innan lagets 

första match till sekretariat i den hallen ni spelar. Den laguppställningen som är 

inlämnad följer med hela cupen, EFC ansvariga ansvar för laguppställningen. 

Viktigt att man fyller i alla namnen. Ex. Om man vet att en spelare kommer 

sent eller kan spela nästa dag fyll i spelarens namn från första början. O.B.S 

att en spelare kan endast vara med i ett lag.  Laguppställningsblankett finns 

att hämta i spelprogrammet på: 

http://efccupen2012.wordpress.com/spelprogram/ 

 Skriv ut och läs igenom FUTSAL REGLERNA finns att hämta på: 

http://efccupen2012.wordpress.com/test-2/ 

 Lagen byter om i anvisade omklädningsrum och tar med sig sina kläder ut från 

omklädningsrum. Ni ansvar själva för värdesaker och kläder mm. Ha uppsikt 

över era saker. 

 Varje lag ansvarar för renligheten i omklädningsrummen och runt planerna för 

allas trevnad. 

 Resultat uppdateras i varje hall, se anslagstavla eller på projektor-skärm 

placerad i hallarna. Där kommer även lite bilder och sponsorer från cupen att 

synas. 

 Förtäring och dryck finns i Caféet 

 Svarta skosulor absolut förbjudet 

 Om någon från laget som spelare, ledare övrig representant missköter sig 

gentemot andra lag, domare, funktionärer eller i övrigt, kan uteslutas och 

diskvalificeras med omedelbar verkan. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka. 
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http://efccupen2012.wordpress.com/spelprogram/
http://efccupen2012.wordpress.com/test-2/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Efter cupen så är ni välkomna till Wood Restaurang & Bar för 

mat och mingel mm. EFC Crew kommer att vara där… 

 

 O.B.S för större sällskap vid mat, var snälla och boka bord på 

031-710 38 38, mail: info@restaurangwood.se, se gärna deras 

hemsida för meny etc…www.restaurangwood.se 

 
 

  

mailto:info@restaurangwood.se
www.restaurangwood.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA Erbjudande 
Om man säger EFC cupen får man 40% rabatt på ord pris på 

indoor sortimentet gäller tom  cuphelgen   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laguppställning EFC Futsal cup 2012 
Grupp:___ 

Lag/namn: ________________________________Ledare:__________________________________   
 

O.B.S Måste lämnas in till sekretariatet innan första matchen. Det är endast dem som står på laguppställningen som får spela.  

När ni har lämnat laguppställningen är det den som gäller. Skriv i alla de namnen som är aktuella. Spelare får endast deltaga i ett lag.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är FAIR PLAY som gäller och det innebär att man sköter sig både på plan och utanför

 TröjNr. Spelarlista namn, glöm ej skriva vem som är kapten (K) Mål Gult Rött 
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Riv av här lämna in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


