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 i önskar alla deltagande föreningar med spelare, ledare och supporters 
hjärtligt välkomna till 32:e upplagan av Färgelanda Cup.  

Äntligen kan vi arrangera en fullskalig cup efter 2 år av pandemi  
126 lag från 63 föreningar kommer till Färgelanda för att lira fotboll. 
 
Vår förhoppning är att Färgelanda Cup ska bli något ni minns och gärna vill 
återkomma till. 
 
Vi önskar alla en trevlig samvaro under våra cupdagar! 
 
                                      FÄRGELANDA IF 
                                       Cupkommittén 
 

 
 

www.facebook.com/fargelandacup 
 

#färgelandacup 
 

Hashtagga era bästa lagbilder 
samt hejarramsor under 

#färgelandacup  
 

Följ resultaten på vår hemsida 

 
www.fargelandaif.se 

 (se till att inlägget  
är offentligt) 

 
 

V 



Hitta till Färgelanda Cup 

 

Viktiga platser: 
1. Tävlingskansli 
2. Cupcamping 
3. Högalid ip (9 mot 9, 11 mot 11)
4. Höjdenplanen (7 mot 7) 
5. Valboskolan 
6. Folkhögsskolan 
7. Höjdenskolan 
8. Håvesten dagis 
9. Timmervägen 4 
10. Assarbyhallen 
11. Kyrkskolan 
12. Allhem 
13. Centrumvägen 5 
14. Apotekshuset 
15. Sporthall med dusch/ 

omklädning samt bussar till 
Högsäter, Genevi, Stigevi och 
Ödeborgsvallen. 
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Högsäter – 
Genevi 11 km 

Stigen – 
Stigevi  5km

6

Infart camping

Uddevalla 27 km
Ödeborg 4 km 

15 

Bussar avgår här till Genevi 
(Högsäter), Stigevi (Stigen) och 
Ödeborgsvallen (Ödeborg)

14
13

GPS-koordinater (WGS84) 

Tävlingskansli: 
58°34'0.2"N 11°59'25.3"E 
Cupcamping: 
58°34'5.2"N 11°59'14.6"E 
Högalid IP: 
58°33'41.4"N 11°59'57.2"E 
Genevi IP: 
58°39'22.2"N 12°3'54.0"E 
Ödeborgsvallen: 
58°32'27.6"N 11°58'2.9"E 
Stigevi 
58°34'15.7"N 12°3'39.0"E 



Hitta till Färgelanda Cup 
Viktiga platser i Högsäter 

 
 

Viktiga platser i Ödeborg 

 

Bussar avgår här till 
Färgelanda 
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Viktiga platser i Högsäter: 
1. Genevi IP (9 mot 9) 
2. Högsäter Skola 
3. Högsäter Förskola 
4. Cupcamping Högsäter 
5. Vuxenskolan 
6. Allegården 

Färgelanda 10 km 
Ödeborg 14 km 
Uddevalla 38 km 
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Högsäter 

Viktiga platser i Ödeborg: 
7. Ödeborgsvallen (9 mot 9, 

11 mot 11) 
8. Ödeborgs skola 
9. Ödeborgs förskola 
10. Folkets hus 

7 

Högakas 

Färgelanda 3 km 

Uddevalla 25 km 

Bussar avgår här till 
Färgelanda 

På söndag kan buss 
beställas härifrån 

Ödeborg 
8 

6

10
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Information till ledare 
 
Samtliga lag hämtar matchprogram, diplom, samt får övrig information i tävlingskansliet 
på Valboskolan. De lag som beställt gästkort hämtar också dessa vid tävlingskansliet.  
 
Telefonnummer till vårt tävlingskansli är 072 – 451 62 84 
Kansliet är bemannat från fredag 12 aug kl 11.00 tills söndag kl 18.00 dygnet runt.  
Vid behov av hjälp ring hit. 
 
Lagets laguppställning läggs in via hemsidan och ska vara inlagd minst 1 timma innan 
första matchstart. En laguppställning gäller för samtliga matcher men inför varje match 
kan dock laguppställningen ändras fram till 10 minuter innan matchstart. Ny 
laguppställning ska lämnas om ni växlar mellan flera överåriga spelare.  
 
Mer information och inloggningsuppgifter kommer i separat mail till lagledaren under 
vecka 31. Laguppställning kan även lämnas i pappersform till tävlingskansliet i 
Valboskolan. 
 
Spelplaner 7 mot 7:  Höjdenplanen i Färgelanda 
Spelplaner 9 mot 9:  Högalid IP i Färgelanda, Genevi IP i Högsäter (11 km), Stigevi i 
Stigen (5 km),  
Spelplaner 11 mot 11:  Högalid IP i Färgelanda, Ödeborgsvallen i Ödeborg (4 km). 
Buss går från Sporthallen till Genevi, Ödeborgsvallen och Stigevi. (Se i 
matchprogrammet). Övriga planer är det gångavstånd till. Var planerna är belägna 
framgår av skyltar. 
 
Omklädningsrum finns i Idrottshallen och Sporthallen (vid Valboskolan), samt vid  
planer för 9 mot 9 resp 11 mot 11 förutom vid Stigevi. OBS! Höjdenplanerna har inga 
omklädningsrum!  
Lämna inte kvar kläder och tänk på att Ni är många som ska samsas om utrymmet! 
För värdesaker ansvaras ej! 
 
Glöm ej byteströjor, vid samma färg byter bortalaget. Tag med egna 
uppvärmningsbollar. Varje lag skall ha en linjeman. 
 
Vid behov av sjukvård kontakta tävlingskansliet tel. 072 – 451 62 84 
 
Cupansvarig: Lennart Olsson 
Adm. ansvarig: Yvonne Berggren och Tommy Bäckström  
FIF:s kansli tfn 0528 – 10836 vard. 09.00 – 15.00. 
e-post: fargelandacup@fargelandaif.se       hemsida: www.fargelandaif.se 
 
Tävlingsstyrelse: Ingemar Carlsson, Jörgen Bergström och Hans Jacob Svensson. 
Eventuell protest skall lämnas skriftligen till tävlingskansliet i Valboskolan senast 30 min 
efter avslutad match. Protestavgiften är 350 SEK. 



Regler och tävlingsformer 
 
Färgelanda Cup är sanktionerad av Dalslands FF och Svenska Fotbollförbundet och spelas 
enligt Svenska Fotbollsförbundets regler. 
 

Åldersklasser 

Flickor: 
F 11 födda 2011   7 mot 7 
F 12 födda 2010   7 mot 7 
F 13/14 födda 2008/09   9 mot 9 
F 15/16 födda 2006/07  11 mot 11 

Pojkar: 
P 10 födda 2012  7 mot 7 
P 11 födda 2011  7 mot 7 
P 12 födda 2010  7 mot 7 
P 13 födda 2009  9 mot 9 
P 14 födda 2008  9 mot 9 
P15/16 födda 2006/07  11 mot 11 

 
 
Speltider: 
7 mot 7  2x15 min 
9 mot 9 och 11 mot 11  2x 20 min 
 
Boll- och målstorlek: 
7 mot 7:och   F 13/14, P 13       4:an 
F15/16, P14, P15/16:   5:an 
P 13 spelar med 5*2 m mål, F 13/14 och P 14 spelar med 7,32*2,2 m mål, planen kritas mellan 
straffområdena med indragna sidolinjer 
 
Tävlingsform: 

7 mot 7, (spelas t.o.m. 12 år) 

Cupen spelas enligt grundprinciperna i "Fotbollens Spela Lek o Lär" och "Idrotten vill".  

Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska få 
spela.  

Spel i serieform utan slutspel eller att segrare utses. Det får inte ske en öppet redovisad 
nivåindelning i tävlingen. Sekretariatet/tävlingsledningen får däremot internt samla in resultat 
och göra en anpassning efter det inledande gruppspelet. Därför kommer söndagens matcher 
visas på hemsidan efter kl 19:00 på lördag. Detta för att skapa en bra miljö för barnen med 
jämna matcher. Samtliga lag garanteras 5 matcher. 

Vi förbehåller oss rätten att flytta matcher till konstgräs. 



9 mot 9 och 11 mot 11 (spelas fr.o.m. 13 år) 

Grundspel i serieform samt A- och B-slutspel. Samtliga lag garanteras 4 matcher. Vi förbehåller 
oss rätten att flytta matcher till konstgräs. 

 
Regler: 
Fritt antal avbytare får användas 

Förening som deltar med flera lag i samma åldersklass får inte flytta spelare mellan dessa lag. 
 
Avgörande för lagens placering är: 

1) Antal poäng 
2) Målskillnad 
3) Gjorda mål 
4) Inbördes möten 
5) Lottning  

 
Vid oavgjort i slutspelen gäller: 

1) Förlängning 2 x 5 min 
2) Straffsparkar 
 
I övrigt enl. Svenska fotbollsförbundets regler. 
 
Dispenser: 
Det är tillåtet att använda 2 överåriga spelare per match förutsatt: 
- att det endast är spelare födda året före aktuell åldersgrupp 
- att spelarna inte deltagit i annat lag i cupen 
 

Priser:  
Diplom till alla deltagare i cupen. Diplomen hämtas i tävlingskansliet. 

Föreningspris till A- finallagen samt segrare i B finalen Gratis anmälan för ett lag kommande år 
för förening som vinner A-final. Medaljer till samtliga deltagare i A-semifinalerna. Medaljer till 
samtliga deltagare i F11, F12, P10, P11 och P12.  



Information till er som har gästkort 
 
När ni kommer till Färgelanda ska ni först åka till tävlingskansliet i Valboskolan där ni 
hämtar ut era gästkort. Där får ni reda på var ni ska bo och ni får en husvärd som tar 
hand om er. 
 
När ni träffar husvärden skall ni lämna en ifylld gästkortslista som skall innehålla namnen 
på alla de som ska sova i lokalen. Skriv ut listan från hemsidan. Denna information är 
viktig om det skulle bli brand eller annan olycka.  
 
Viktigt när du och ditt lag kommer på plats är att kolla upp var nödutgångar och 
återsamlingsplatsen är, husvärden hjälper till med denna information.  
Nödutgångar får inte blockeras! 
 
Lokalerna som ni bor i tillhör Färgelanda kommun m. fl. och vi har tillgång till dessa med 
förbehållet att vi är aktsamma om lokaler och inventarier.  
 
Följande regler gäller: 

- ansvarig ledare skall bo i förläggningen med ”sitt” lag 
- i förläggningen är det förbjudet att röka och medföra eller förtära alkohol 
- Fullständigt förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam. 
- musikspelare får bara användas på låg volym 
- det är inte tillåtet att gå in i rummen med skor 
- inga bollar får användas inomhus 
- det är förbjudet att röra material och böcker som finns i rummen 
- visa hänsyn och stör ej andra boende 
- inga husdjur inne i förläggningen 
 
Det är mycket viktigt att dessa regler följs! Om reglerna inte följs har vi rätt 
att utesluta laget ur cupen med omedelbar verkan. 

 Vid skadegörelse eller borttappad nyckel blir Ni ersättningsskyldiga. 
 
Innan Ni lämnar Er inkvartering för hemresan skall lokalen grovstädas, dvs sopa golven, 
samla ihop skräp, våttorka vid behov och töm papperskorgar m.m. Glöm ej 
gemensamhetsutrymmen som korridorer, trappor m.m. Fråga husvärden efter 
städmaterial.  
 
Lokalen inspekteras sedan tillsammans med husvärden och ansvarig ledare. Meddela 
en stund innan så att han/hon har möjlighet att komma en tid som passar er. Om det 
skulle vara något under helgen så kontakta er husvärd eller tävlingskansliet som är 
bemannat dygnet runt. 



Bussar till Högsäter, Ödeborg och Stigen från Sporthallen i Färgelanda 
 

Till GENEVI i Högsäter ca 11 km från Färgelanda 

Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande: 

     Lördag   8:30 därefter var 30:e min 9:00 osv..  sista turen 16:00 

  Från disco 22:50, 23:35  till Högsäter skola 
 Söndag  07:00, därefter var 30:e min 07: 30, 8:00 osv..till.13:30 

                    Bussresa efter 13.30 bokas på 070-729 80 00 

 

Från GENEVI till Sporthallen i Färgelanda 

Lördag  8:50, därefter var 30: e min 9.20.osv bussen slutar köra när sista lagen som åkt till Genevi är                  
klara    Sista 18:20 om lag har åkt till Genevi 16:00    

Till disco 19:50, 20:15 från Högsäter skola. Obs! Boka resan senast lördag lunch hos  

husvärden i Högsäter 

 Söndag 07:20, sen var 30:e min,7:50, 08:20, osv  till 13:50 
  Bussresa efter 13:50 bokas på 070-729 80 00        

  På söndagen kan bussen hämta på Solgården, nära Högsäters skola, om så önskas. Detta  

  bokas i så fall på 070-729 80 00. 
 

Till Ödeborgs skola och ÖDEBORGSVALLEN i Ödeborg ca 5km från Färgelanda 

Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande: 
 Fredag 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45. 

 Lördag  07:40, därefter var 30:e min 8:10, 08:40 osv... sista turen 20:10.  

  Från disco 22:30, 23:35 till Ödeborgs skola 

 Söndag 07:10 därefter var 30 min 07: 40, 08:10, 08:40 osv... till 13:40  

  Buss efter 13:40 bokas på 0707298000 
 

Från ÖDEBORGSVALLEN påstigning Ödeborgs skola till Sporthallen i Färgelanda: 
 Fredag  16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30. 

 Lördag  07:20 (första turen går via Högalid), sen var 30:e min 07:50,08:20 osv... sista turen 20:20 

 Söndag  07:20 (första turen går via Högalid), sen var 30:e min 07:50, 08:20 osv... till 13:50      

          Buss efter 13:50 bokas på 070-729 80 00  
 

Till STIGEVI i Stigen ca 5 km från Färgelanda 

Avgång från Sporthallen i Färgelanda enligt följande: Bussarna går endast via Stigevi om resande finns. 

     Lördag      14:00 , 15:00,  16:00 

 Söndag  07:00,07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00 
  

Från Stigens skola nära STIGEVI till Sporthallen i Färgelanda (vissa turer kan gå via Genevi) 

   Lag som har åkt buss till Stigevi bokar lämplig tid för återresa med busschauffören på ditresan 

  
    Var ute i god tid till bussen! Bussen stannar inte efter vägen utan endast på ovan nämnda platser. 



 
 

Lördag 13 augusti i Sporthallen 

För 7 mot 7 lagen 18.30-20.30 
För 9 mot 9 resp. 11 mot 11 lagen 20.30-23.30 

Gratis för alla med gästkort 

 
Biljetter till spelare som ej har gästkort löses av ledare för respektive 

lag på tävlingskansliet före kl 20.00. Biljettpris 70 kr. 

För de som övernattar i Högsäter anordnas buss som bokas hos 
husvärden senast lördag lunch. Boende i Ödeborg åker enligt turlistan. 

 
OBS! Endast för deltagare i Färgelanda Cup. 

 
 
 

Ledarträff 
Lördag 13 augusti kl. 21.00  

i Valboskolans matsal 

Sport och musik QUIZ med 
Linus Karlsson  

 
 

Vi bjuder på lättare förtärning.  
 
 

VÄLKOMNA 



MATSEDEL FÄRGELANDA CUP 2022 

FREDAG MIDDAG 

KL . 17.00‐ 21.00 
Pasta med köttfärssås 

Måltidsdryck, Smör, knäckebröd, Sallad, Kaffe och The 

LÖRDAG FRUKOST 

KL. 06.00‐ 09.30 

Juice, Mjölk, Filmjölk, Cornflakes, Sylt, Smör, Bröd, Marmelad, Ost, Skinka, Leverpastej, 
Prickig Korv, Kaviar, Sill, Kokt Ägg, Kaffe och The 

LÖRDAG LUNCH 

KL. 11.00 ‐ 15.00 

Karré, gräddsås, kokt potatis, lingon 
Måltidsdryck, Smör, Bröd, Sallad, Kaffe och The 

LÖRDAG MIDDAG 

KL. 16.00 – 20.00 

Kyckling ris curry 
Måltidsdryck, Smör, Bröd, Sallad, Kaffe och The 

SÖNDAG FRUKOST 

KL. 06.00‐ 09.30 

Juice, Mjölk, Filmjölk, Cornflakes, Sylt, Smör, Bröd, Marmelad, Ost, Skinka, Leverpastej, 

Prickig Korv, Kaviar, Sill, Kokt Ägg, Kaffe och The 

SÖNDAG LUNCH 

KL. 11.00–16.00 

Pyttipanna, rödbetor 

Måltidsdryck, Smör, Bröd, Sallad, Kaffe och The 

DET KOMMER ATT BLI MYCKET FOLK I MATSALARNA 

SÅ OM ALLA FÖRSÖKER HÅLLA BRA TIDSRAMAR, OCH HA LITE TÅLAMOD, 

SÅ KOMMER ALLA ATT FÅ PLATS OCH MAT 

*************************************************************************** 
VID FRÅGOR OM MATEN, SAMT SPECIALKOST  

MAILA foodtruckdalslandab@gmail.com eller ring 070‐779 89 78 
 

VÄLKOMNA 



Mat  
Det finns möjlighet att köpa enstaka måltider direkt i matsalen för er som inte har 
gästkort. Är ni ett helt lag som vill äta beställ det i förväg innan cupen på 
fargelandacup@fargelandaif.se 
Eventuell specialkost ska beställas senast onsdag i cupveckan till Viktor Olsson, 
foodtruckdalslandab@gmail.com (mob:070-7798978) 
 

Pris:  Frukost  70 SEK,  Lunch/Middag 80 SEK 
 

Öppettider i matsalarna: 
Fredag  middag kl. 17.00 – 21.00 
 

Lördag frukost kl. 06.00 – 09.30 
                 Lunch         kl. 11.00 – 15.00 
                middag  kl. 16.00 – 20.00 
 

Söndag frukost kl. 06.00 – 09.30 
                                   lunch  kl. 11.00 – 16.00 

 

Lag som bor i Högsäter kommer att äta i Högsäters skola.  
Lag som bor på Höjdenskolan, Assarbyhallen, Timmervägen 4 och 
Centrumvägen kommer att äta i Höjdenskolan. 
Lag som bor på Dalslands folkhögskola och Apotekshuset äter frukost på 
folkhögskolan övriga mål i Valboskolan. 
Lag som bor i Ödeborg äter frukost i Ödeborgsskola och övriga mål i 
Valboskolan Färgelanda.  
För övriga lag är matsalen i Valboskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rubus
Text Box
Ni hittar oss vid Höjdenplanerna från fredageftermiddag fram till söndag. Mer info om tröjorna på cupens hemsida.

Rubus
Text Box
Förbeställ gärna så eratröjor är klara när ni kommer.





 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyllda baguetter, mackor, sallader, 
frukt, grillkorv, lösgodis, chips & dricka, 
uttagsautomat m.m... 
  
(Filled baguettes, sandwiches, salads, 
fruit, hotdogs, disposable barbecues, 
candy, potato chips & soft drinks, ATM etc…) 
 
 
Nybakat bröd varje dag! 
(Newly-baked bread every day!) 
 
 

Öppet alla dagar 7-22 
 
(Opening hours are 7-22, every day. 
We accept DKK, Euro, NOK and most credit cards.) 
 
 
 
 

 

Färgelanda  
tel: 0528 105 65 



 

 

 

 

 

Brett sortiment för proffs och hemmafixare 

Mån - fre 07 – 17, lör 10 - 13 Tel: 0528 - 24 15 00 



 

 

 



Rubus
Text Box
Uppdaterat2022-08-08

Rubus
Text Box
2022-08-08: Två fredagsmatcher har flyttats till lördag kl 08.40 resp 09.15.
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2022-07-25
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2022-07-25
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2022-07-25
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2022-07-25



 

 

 
 

 

Det är vi som levererat robotklipparna till 
Högalids Idrottsplats 

 

 



Trina Vertex 390W helsvarta

Huawei Luna 5-15 kWh energilager

Solcellsanläggning

Huawei 3-10 kW hybridväxelriktare

(inkl. smartmätare)

G
äller i följande kom

m
uner: B

engtsfors, D
als-Ed, Färgelanda, G

rästorp, Lilla Edet, Lysekil, M
unkedal, O

rust, Sotenäs, Tjörn, Trollhättan, U
ddevalla och Å

m
ål.  

(för mer detaljerad information, vänligen se vår hemsida optosolar.se)

Vi utgår från Ödeborg i Färgelanda kommun.
Välkomna med intresseanmälan till
Anders Johansson 0760200838.

(scanna här med din mobil för
att komma till vår webshop)



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubus
Text Box
Använd din röst i valet!



 

 
Årets	nötköttsföretag	i	väst	2021	

	

NÖTKÖTTLÅDA	10	kg	
från	Färgelanda	

 
Pris 2.050 kr inkl moms, KRAV-märkt. 
Utlämning från gården under hösten. 

Välkommen med din bokning till Erik (erik@habyngard.se / 0707-495879). 
——————- 

Lådan innehåller ca 10 kg vakuum-förpackat nötkött, varav ca 5 kg färs och  
ca 5 kg styckdetaljer (ädeldetaljer, ugnsdetaljer och kokdetaljer).  

 

 

 



 

 

 

 

 

Gör din röst hörd den 11 september! 

Centerpartiet i Färgelanda 



 

Din fukttekniker och fuktkontrollant 

www.knfuktteknik.se 



 

 
Vi kommer att visa fordon på plats under helgen 

 

 

 

 

 
Vi utför alla typer av byggnadsplåtslageri. För både mindre och större 

byggföretag och privatpersoner 

Kontakt: 070‐639 83 39 
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Text Box
2022-07-25



Rubus
Text Box
Uppdaterat 2022-08-08

Rubus
Text Box
5 AN GR A

Rubus
Text Box
5 AN GR B

Rubus
Text Box
2022-08-08: Flyttad lördagsmatch gr B till HÖ 3 kl 10.35.



Rubus
Text Box
2022-07-25



Rubus
Text Box
Uppdaterat 2022-08-09

Rubus
Text Box
2022-08-09: IK Oddevold ersätter Melleruds IF i gr D.



Rubus
Text Box
Uppdaterat 2022-08-08

Rubus
Text Box
2022-08-08: Flyttad fredagsmatch gr B till HÖ 3 kl 18.20.



 

 

Välkomna till oss!  

Boka via MATCHi.se eller deras app. 

Industrivägen 3, Färgelanda 



 

 



Idrottspriser
Enkelt     Snyggt     Smidigt

Vi har levererat Idrottspriser, Lotterier & Bingo sedan 1947
LUNDGRENS I GRÄFSNÄS
Idrottspriser,  Bingo  & Lotterier 

www.lundgrens.com 
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