
 
 

Lomma TF:s Klubbmästerskap 

19 till 25 augusti 2019 
 
Anmälan 

info@lommatf.se  
(I samband med anmälan vänligen ange ett mobilnummer.) 

Senast den 9 augusti  

Lottning 16 augusti   

 

Anmälningsavgift 

Gratis för medlemmar 

Ej medlem vuxen (+18 år): 100 kr. (Avgift till Bankgiro 921-3067 alt swish 123 031 95 25 senast 9 aug.) 

Ej medlem barn (-17 år): 100 kr. (Avgift till Bankgiro 921-3067 alt swish 123 031 95 25 senast 9 aug.)  

                                                    
Klass Matchform Lottning Speldatum 

PS8-10 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

PS8-10 B Poängräkning till 10. Vinna med två bollars marginal. 
(Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

PS8-10 C 
 

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

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

FS8-10 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (Gemensam inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

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

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

FS8-10 C 
 

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

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

PS12 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

PS12 B 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

PS12 C 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. Maxiboll (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

FS12 A 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 

vid lika. (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 

avgörande slutspel 

24/8-25/8 

FS12 B 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

FS12 C 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. Maxiboll (5 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

24/8-25/8 

PS 13-15 Motion 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 24/8-25/8 

FS 13-15 Motion 30 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 24/8-25/8 

HS Tränare 50 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 19/8-25/8 

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

Cupspel 19/8-25/8 

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

Cupspel 19/8-25/8 

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

Cupspel 19/8-25/8 

HS 45+ 50 minuters matcher med gameräkning. Avgörande boll 
vid lika. (5 min. inbollning) 

Cupspel 19/8-25/8 

Trivseldubbel 
(mixade par tillåts) 

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

Cupspel 19/8-25/8 

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

tävlingsprogrammet. Det går bra att lämna 1 förbehåll (1/2 dag) men vi kan inte garantera att vi kan tillgodose detta. 
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Övrig information juniorklasser  

 

Vi erbjuder ABC-klasser i PS8-10, FS8-10, PS12 samt FS12 och poolspel i PS8-11, FS8-

11, PS12A-C samt FS12A-C. Vänligen notera att det är tränarna som delar in barnen i 

kategorierna A, B eller C. Den nedre åldersgränsen i 10-årsklasserna är 8 år (f. 2011).  

 

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

principen ”jag dömer på min sida”. Matchledare (om möjligt) i 10- och 12-årsklasserna.  

 

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

 

Deltar du i någon av juniorklasserna (PS/FS8-10, PS/FS12 eller PS/FS13-15) tränar du 

gratis tillsammans med andra deltagare i juniorklasserna/ deltagande förälder på våra 

banor måndag till fredag kl 16-18 under vecka 33. (egen träning) 

 

Lista över deltagare i juniorklasserna samt kontaktuppgift mailas ut till deltagare i 

juniorklasserna innan vecka 33. Vänligen meddela i samband med anmälan om ditt barn 

inte vill vara med i detta mailutskick. 

 

Övrig information tränarklasser 

 

Är du eller har du under någon period varit verksam som tränare i föreningen kan du 

anmäla dig till en tränarklass (herr/damklass). Din medverkan är kostnadsfri och du har 

möjlighet till egen träning tillsammans med övriga deltagare i tränarklasserna, måndag 

till fredag kl 18-20 under vecka 33. (egen träning) Seedning tillämpas. 

 

Lista över deltagare i tränarklasserna samt kontaktuppgift mailas ut till deltagare i 

tränarklasserna innan vecka 33. Vänligen meddela i samband med anmälan om du inte 

vill vara med i detta mailutskick. 

 

 
Tävlingsledning: 

info@lommatf.se  

Mattias: 0767621259 
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