
 

Välkomstbrev  

På söndag den 13 september är ni välkomna 8ll Odensala IP för a< deltaga i poolspel.  

Här är lite informa8on för a< dagen skall kunna genomföras på e< så smidigt sä< som möjligt.  

Första matcherna startar kl. 10:00 och sista matcherna avslutas ca 14:05.  

Alla matcher spelas på naturgräs på plan 1 och 2. Spel8d 2x15 min med 5 minuter paus mellan, med 
reserva8on för ändring eMer överenskommelse med motståndare och domare.  

Parkering sker i anslutning 8ll Odensala IP på grusplan bredvid plan 1 och mi<emot plan 2  

Fiket kommer vara öppet för lä<are förtäring som korv, varma mackor och glass,  

vi kommer även grilla hamburgare 8ll försäljning. Endast swish mo5ages. 

Toale< finns och 8llgång 8ll va<en nära plan.  

Vi ser gärna a< det endast kommer 1 anhörig per spelare 8ll IP och a< samåka i den mån det går. 
Poolspelet kommer a< livesändas i största möjliga mån och för en symbolisk summa på 15kr (går 8ll 
tjejernas lagkassa) via sreamify, om alla lag godkänner de<a. Då har även alla nära och kära hemma 
möjlighet a< se matcherna.  

Även vi vill påminna om a< stanna hemma vid minsta lilla förkylningssymtom och a< respektera 
avstånds rekommenda8onerna. 

PLAN 1 PLAN 2

10:00  Wigör vit – Håbo 1 10:00 Håbo 2 – Wigör 2

10:45 Sunnersta 1 – Sigtuna 1 10:45 Sigtuna 2 – Sunnersta 2

 

 11:30 Sigtuna 1 – Håbo 1 11:30 Håbo 2 – Sigtuna 2

12:10 Wigör vit – Sunnersta 1 12:10 Sunnersta 2 – Wigör Blå

12:50 Håbo 1 – Sunnersta 1 12:50 Sunnersta 2 – Håbo 2

13:30 Sigtuna 1 – Wigör vit 13:30 Wigör Blå – Sigtuna 2



Nu håller vi tummarna för en härlig dag med mycket fotboll och vackert väder!  

Smidigast är om det går a5 dela upp så a5 de som spelar på plan 2 parkerar 
vid plan 2 och de som spelar på plan 1 parkerar vid plan 1


