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DÄCKBYTE?DÄCKBYTE?

Köp 4 st vinterdäck hos oss så 

bjuder 
vi på 

montering &
balansering!

Värde 630:-

www.meca.se

VÄRDE

630:-

• Service, alla märken
• AC-reparationer
• Reservdelar & tillbehör
• Släpvagnsservice

• 4-hjulsinställningar
• Diagnosinstrument
• Elektronik
• Däckhotell

VI ERBJUDER ÄVEN

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

SKEPPLANDA ÖPPNASKEPPLANDA ÖPPNA2009 2009 
(Korpcupen inomhus)(Korpcupen inomhus) 

Fotbollscup som är öppen för alla (max 16 lag)Fotbollscup som är öppen för alla (max 16 lag) 

TTid:id: Lördagen den 21 novemberLördagen den 21 november 
Plats:Plats: Älvängens KulturhusÄlvängens Kulturhus 

Vem: Herrlag, damlag och mixade lag Sätt ihop ett lag på företaget,Vem: Herrlag, damlag och mixade lag Sätt ihop ett lag på företaget, 
i föreningen, i familjen eller hemma på gatani föreningen, i familjen eller hemma på gatan

Spelordning
Gruppspel med 4 lag I varje grupp. 
Lag som placerar sig på första och andra plats i gruppspelet går till A-slutspel. 
Lag som placerar sig på tredje plats i gruppspelet går till B-slutspel. 
Lag som placerar sig på fjärde plats har spelat färdigt. 

Spelregler 
Svenska Fotbollsförbundets spelregler för femmannafotboll gäller, med undantag av följande: 
• Matchtiden är 12 minuter 
• Varje lag får på plan max ha 1 licensierad spelare som har deltagit i seriespel 
 under 2009. 
 Denna regel gäller inte för de spelare som är 35 år eller äldre. 
• Varje lag får ha obegränsat antal avbytare. 
• Vid lika resultat under kval, kvart-, semi- och fi nalerna, avgörs matcherna med straffar. 
• För att skilja på lag som har fått samma poäng och målskillnad under gruppspelet 
 avgörs detta genom lottning. 

Tävlingsansvarig 
Fotbollssektionen, Skepplanda BTK 

Pris 
750 kronor per lag 

Gör din anmälan på
www.skepplanda.se
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Maria, 27 kg lättare!
- Nu lever jag det liv som jag vill leva! Det var 
lätt att tappa kilona med xtravaganza. En 
stor fördel är att jag har kunnat skräddar-
sy min viktminskning efter min egen tid och 
behov.

Vill du gå ner i vikt?
Vi söker 45 deltagare till 3 ordinarie 

viktminskningsprogram som startar i oktober.

Ring nu! 
0303-44 59 00

Begränsat antal platser.

xtravaganza Viktcenter i Kungälv
Adress: Solbräckegatan 3
442 45 Kungälv

Tel: 0303-44 59 00
Mail: kungalv@xtravaganza.se

Läs mer
på vår hemsida:xtravaganza.se


