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Lördagen den 29 oktober!

Spelas i Nyköpings Arenor Rosvalla

Anmäl ditt lag på:

sncupen.onyxinnebandy.se



SN Cupen spelas lördagen den 29 oktober
För fjortonde gången arrangeras nu SN-Cupen 
som är en rolig turnering i Innebandy för 
klasslag. Inbjudna är alla som går i årskurs 
1-6 i Nyköping, Oxelösund, Trosa och 
Gnesta Kommun.

Arrangemanget är ett samarbete mellan 
regionens skolor, Onyx Innebandy och 
Södermanlands Nyheter.

Spelplats
Spelplats är Nyköpings Arenor på Rosvalla. 
Vi kommer att spela i fyra hallar, A-, B- och 
C-hallen samt i Multihallen.

Turneringen spelas med klasslag enligt 
Svenska Innebandyförbundets regler, men 
minst en av utespelarna måste vara tjej.

Dispenser
Dispens kan ges till lag som saknar tjej som 
då får spela med en spelare mindre på plan. 

Skolor med litet elevunderlag kan få dispens 
att bilda lag över klassgränserna eller 
tillsammans med andra skolor.
Kontakta kansli@onyxinnebandy.se för
dispens. 

Klassindelning: 
Årskurs 1-2 spelar med 3-mannalag 
+ målvakt. Liten plan.
Årskurs 3 spelar med 4-mannalag 
+ målvakt. Förminskad plan
Årskurs 4-6 spelar med 5-mannalag 
+ målvakt. Fullstor plan.
Endast resultat och slutspel i årskurs 6.

Matchtider
1 x 15 min rullande tid.

Hur anmäler jag mig?
Anmälan görs lagvis av klasslärare eller
klassförälder på: 
sncupen.onyxinnebandy.se  
Anmälan ska vara gjord senast 
måndagen den 24 oktober kl 10:00

Deltagaravgiften på 180:-/deltagare
swishas som en totalsumma för hela laget 
till nr 1234976445 eller sätts in på bankgiro 
BG 757-4825 och ska vara Onyx tillhanda 
senast fredagen den 28 okt. Ange ditt namn 
och lagets namn vid inbetalningen. 

OBS! Eventuella lagsponsorer 
faktureras i efterhand. 

Kontaktpersoner
Kansli och marknad Anna Karlsson, 
anna@onyxinnebandy.se

Ungdomsansvarig My Desaix, 
my@onyxinnebandy.se

SN Cupen i innebandy 2022



Välkommen till Onyx Innebandy!
Onyx Innebandy är en förening för alla som 
på något sätt vill uppleva Innebandy!

Det spelar ingen roll om du vill spela själv, 
vara ledare, domare, funktionär, förälder eller 
sitta i publiken. I Onyx Innebandy finns det 
en tröja för alla!

• Onyx finns i både Nyköping och Oxelösund.
• Vi är ca 600 aktiva i föreningen varav 100  
 är ledare.
• Vi har ungdomslag i de flesta årskullar för  
 både killar och tjejer.
• Varje säsong svettas vi över 21000 timmar  
 tillsammans.
• Jag ser dig - Jag hör dig - Jag bryr mig är 
de ledord som sammanfattar vår värdegrund.

Vill Du börja träna Vill Du börja träna 
och spela innebandy och spela innebandy 
med ett lag?med ett lag?

Innebandy är en kul sport med fart och fläkt.

Ta gärna kontakt med vårt kansli 
för att få mer information om vad 
som gäller i din åldersklass! 
kansli@onyxinnebandy.se 
www.onyxinnebandy.se



Onyx Innebandy, Idrottsvägen 12, Rosvalla, 611 62 Nyköping
kansli@onyxinnebandy.se • www.onyxinnebandy.se • 070-300 39 86 

Alla deltagare 
får en fin 
SN-cuptröja! 

Diplom 
till alla

Klubba och 
målvaktställ 
går att låna

Runt 
700 deltagare 

spelar 
tillsammans

Ät lunch 
med laget

På Rosvalla finns två 
restauranger där det går 

att köpa lunch.

2000 
sittplatser i 
stora hallen

Bjud med mamma, 
pappa, farmor, farfar, 
mormor och morfar

Kiosk 
med dricka, 
kaffe, frukt, 
godis och 

korv

Välj pålitliga  
lokala nyheter.
Vi skriver om det som berör dig.  
Med insikter och perspektiv håller  
vi dig alltid uppdaterad.

Scanna QR koden och kolla in de  
olika prenumerationspaketen!

Nyheter

när du själv 

vill!

sn.se


