
Info till F12/13 inför turneringen i Landskrona idrottshall 12e 
oktober 2019 

  
   

Plats: Landskrona idrottshall 
  Samling: 14:15 
 
 
 
 
 
Hej allesammans! 
 
Det är dags för säsongens första turnering!  
Vi samlas vid Landskrona Idrottshall lördagen den 12e oktober kl. 14:15. 
Har ni problem med transport så meddela i god tid så försöker vi samordna skjuts. 
 
Som vanligt så är det fullt fokus på trivsel och god stämning. Här hjälps vi alla åt med att 
heja, stötta och peppa. 
 
IBK Lund F12/13 SÖ har denna säsong en ambition att ställa upp med 2 lag. För att detta ska 
funka är det av yttersta vikt att alla i god tid meddelar om man kommer på matchdagen eller 
ej. Då klubben får höga viten för lag som avanmäls inom 5 dagar från matchdatum kommer 
jag att sätta en deadline på match-kallelser 7 dagar innan match.  
Hett tips är återigen att ladda ner Sportadmin-appen på appstore/playstore så får ni 
pushnotiser direkt i appen och kan anmäla/avanmäla er med ett knapptryck. 
https://www.sportadmin.se/medlemsapp/ 
 
Att medtagas: Gympaskor och vattenflaska samt klubba och innebandyglasögon (OBS! det är 
numera kvar på glasögon i matchsammanhang. Klubben har tyvärr inga att låna ut.) 
Matchställen är beställda och indikationerna är goda att vi ska få dem innan matchdagen. 
Glöm ej att inköpa svarta fotbollsstrumpor och ta med dessa. Tag gärna med gott om frukt 
och dricka till barnen. Godisförbud råder under och mellan matchtid. 
 
Spelschema för IBK Lund F12/13 SÖ är som följer: 
 
15:00  IBK Landskrona F11 Svart  IBK Lund F12/13 SÖ 2  15:00  IBK Höllviken F11-13  Tygelsjö IK  
15:45  Palmstaden IK F11-13  Åkarps IBK F12/13  15:45  IBK Landskrona F11 Vit  IBK Lund F12/13 SÖ 1  
16:30  Tygelsjö IK  IBK Landskrona F11 Svart  16:30  IBK Lund F12/13 SÖ 2  IBK Höllviken F11-13  
17:15  Åkarps IBK F12/13  IBK Landskrona F11 Vit  17:15  IBK Lund F12/13 SÖ 1  Palmstaden IK F11-13  
 
Övrig info: 
Vi kommer att spela totalt 6 turneringar under säsongen. 3 innan jul och 3 efter. 
Preliminära datum är 12/10, 16/11, 8/12, 12/1, 8/2 samt 1/3. 
 
Slutligen ett stort tack till er alla föräldrar för ert fortsatta engagemang i era döttrars 
innebandy! Det är med stor glädje vi ser er och era duktiga flickor varje söndag. 
 
Andreas, Paula och Andreas 


