
 
 

Lomma TF:s Klubbmästerskap 

20 till 26 augusti 2018 
 
Anmälan 

info@lommatf.se  

Senast den 10 augusti  

Lottning 15 augusti   

 

Anmälningsavgift 

Gratis för medlemmar 

Ej medlem vuxen (+18 år): 100 kr. (Avgift till Bankgiro 921-3067 alt swish 123 031 95 

25 senast 11 aug.) 

Ej medlem barn (-17 år): 100 kr. (Avgift till Bankgiro 921-3067 alt swish 123 031 95 25 

senast 11 aug.)  

 

                                                    
Klass Matchform Lottning Speldatum 

PS8-11 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

PS8-11 B Poängräkning till 10. Vinna med två bollars 

marginal. (Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 

avgörande slutspel 

20/8-26/8 

PS8-11 C 
 

Poängräkning till 10. Vinna med två bollars 
marginal. (Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

FS8-11 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

FS8-11 B Poängräkning till 10. Vinna med två bollars 
marginal. (Gemensam inbollning). 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

FS8-11 C 
 

Poängräkning till 10. Vinna med två bollars 
marginal.  (Gemensam inbollning). 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

PS14 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

PS14 B 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

PS14 C 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. Maxiboll (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

FS14 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

FS14 B 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

FS14 C 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. Maxiboll (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

20/8-26/8 

PS 15-18 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

FS 15-18 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

HS Motion 50 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 

boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

DS Motion 50 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 
boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

Trivseldubbel 

(mixade par tillåts) 

50 minuters matcher med gameräkning. Avgörande 

boll vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 20/8-26/8 

*Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka/slå ihop klasser vid för få anmälningar samt göra ändringar i 

tävlingsprogrammet.  
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Övrig information juniorklasser  

 

Vi erbjuder ABC-klasser i PS8-11, FS8-11, PS14 sa mt FS14 och poolspel i PS8-11, FS8-

11, PS14B-C samt FS14B-C. Vänligen notera att det är tränarna som delar in barnen i 

kategorierna A, B eller C. Den nedre åldersgränsen i 11-årsklasserna är 8 år (f. 2010).  

 

Tävlingsledare finns på plats. Spelarna dömer själva så långt det är möjligt efter 

principen ”jag dömer på min sida”. Matchledare (om möjligt) i 11-års klasserna.  

 

Spelare ansvarar för att sopa banan och dra linjer efter match. 

 
 
Tävlingsledning: 

info@lommatf.se 

Jenny:0708-624589 
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