
bjuder in till 

Ulricehamns Ungdomscup 
Spelform: Futsal 

För 35 gången i ordningen spelas Ulricehamns Ungdomscup.  

Vi garanterar minst 5 matcher per lag i PF10 och PF12, 3 matcher garanterat i PF14.  

De "udda" klasserna (PF9, PF11, PF13) spelas om det finns tillräckligt med deltagande lag, an-
nars flyttas de upp till närmast äldre ålder.  

De senaste åren har intresset varit så stort att vi kunnat spela även de "udda" åldersklasserna.   

 

Kostnad 700 kr per lag 
Anmälan och mer information finns på 

http://www.cupmate.nu/cup/ulricehamns-ungdomscup 

27 febr: Pojkar 13 och 14 år i Stenbockshallen 
28 febr: Flickor 13 och 14 år i Stenbockshallen 

5 mars: Pojkar 11 och 12 år i Stenbockshallen 
6 mars: Flickor 11 och 12 år i Stenbockshallen 

12 mars: Pojkar 9 och 10 år i Stenbockshallen 
13 mars: Flickor 9 och 10 år i Stenbockshallen 

Tankarna bakom... 

UIFK har beslutat fokusera sin verksamhet på individens och gruppens gemensamma utveckl-
ing. Det betyder att vi vill premiera långsiktig utveckling och ett intresse för att spela fotboll 
som sträcker sig från barnsben till långt in i vuxenlivet.  

En av metoderna för detta handlar om att berömma och diskutera vad vi gör och hur vi gör 
det i större utsträckning än vilket resultat detta kortsiktigt ger. 

Vi vet att barn utvecklas olika fort och vill därför ge alla individer utrymme att utvecklas i sin 
takt med glädje hela vägen och känna att alla har lika värde. Långsiktigt tror vi att detta 
gynnar både bredd och spets. 

En naturlig följd av detta är att vi inte kommer att ha slutspel eller kora vinnare i våra ung-
domscuper från och med säsongen 2015 för barn som är 12 år och yngre.  
Det är långt viktigare att alla får spela lika många matcher mot så många olika lag som möj-
ligt, än att ett fåtal duktiga lag får det.  
I 13 och 14-årsklasserna spelas traditionellt gruppspel + slutspel. 

Lassabollen 
Spelform: Fotboll 

För femte gången i ordningen spelas Lassabollen (tidigare Lassacupen).  

De lag som kommer till Ulricehamns för att spela Lassabollen gör det för att starta upp sin sä-
song. Lassabollen innebär nämligen ett antal träningsmatcher där vi hoppas att få se så jämna 
matcher som möjligt. Vi försöker se till att våra gästande lag får möta så många lag som möjligt 

som de normalt inte möter i sina serier. 

  

Kostnad 850 kr per lag 
Anmälan och mer information finns på http://www.cupmate.nu/cup/lassacupen 

11-mannafotboll 
Speltid 2*25 min 

9 April: Pojkar 14 och 15 år 
10 April: Flickor 14 och 15 år 

Tre matcher garanteras under 

dagen 

9-Mannafotboll 
Speltid 2*25 min 

9 April: Pojkar 13 år 
10 April: Flickor 13 år 

Tre matcher garanteras under 

dagen 

7-mannafotboll  
Speltid 1*20 min 

16 April: F/P 11 och 12 år 
17 April: F/P 9 och 10 år 

Fem matcher garanteras un-

der dagen 

Träningsläger eller övernattning? 

Självklart kan vi hjälpa till med det! På Lassalyckans Friluftsområde har vi tillgång till fyra konstgräsplaner 
utomhus och en inomhus. En av utomhusplanerna är dessutom uppvärmd, så att vi kan garantera spel-
barhet under de kalla månaderna. På området finns både ishallar och löp-/skidspår, samt boende både 
på hotell eller i skolsalar. Inom gångavstånd finns simhall och sporthallar. 
Kontakta vårt kansli för mer information. 

 

STEAM CAMP 2016 │Ett läger – flera sporter│7-13 augusti 2016 
Enligt oss är alla stjärnor. Det vi har gemensamt är drivkraften, ambitionen och passionen för vår 
sport. Även om du utövar en sport med individuellt fokus är gemenskap och lagkänsla lika vik-
tigt. Man utvecklas och växer tillsammans även om var och en har sina egna mål. Vårt läger fo-
kuserar på alla dessa delar. 2014 var Steam Camps första år och blev mycket uppskattat av del-
tagarna.  2015-års läger blev en succé med ett fullspäckat schema hela veckan. 2016 är det 
dags igen och riktar sig då till ungdomar födda 2001-2008.  
Steam Camp drivs av Sportakademin i Ulricehamn AB som i sin tur ägs av de ideella föreningar-
na Ulricehamns IF, Ulricehamns IFK, Ulricehamns Konståkningsklubb och Ulricehamns Golfklubb.  

Läs mer på http://www.steamcamp.se 
Ulricehamns IFK │Idrottsgatan 15, Lassalyckan, 523 33 Ulricehamn │www.uifk.se │Kansli Vardagar 08.00-14.00 │ 0321-12793 │kansli@uifk.se 


