
 
 

Lördag 2 juli i Stocksbo, Åbo och Brinnasen 
 
Kul att ni anmält er till årets upplaga av Gårdskampen! "#$% 
 
Nu har vi lottat om vilka som ska mötas. Alla lag spelar fyra grundspelsmatcher, varav två 
matcher på hemmaplan och två på bortaplan. Resultatet från dessa matcher avgör hur och 
om det blir spel i eftermiddagens slutspel. Information om vilka lag som går vidare till 
slutspelet annonseras på byalagets facebooksida samt i SMS till lagledaren.  
 
Slutspelet kommer i år spelas på Stocksbo skola.  
 
Fina priser kommer delas ut till de lag som kommer på 1:a till 4:e plats i turneringen.  
 
Detta gäller för arrangemanget: 

• Matcherna spelas enligt bifogat spelschema (se till att komma i tid!)                                                    
• Matcherna har en maxtid på 45 minuter (så ni hinner till nästa match). 
• Själva matchen spelas på hemmalagets gräsmatta (se spelschema för adress).  
• Efter avslutad match sms:ar vinnarlagets lagledare resultatet till 070-2610440. SMS 

ska innehålla vilka lag som spelat, vilket som vann samt hur många kubbar som står 
kvar på det vinnande lagets startlinje. Få kubbar kvar vid en förlust ger större chans 
att gå vidare till finalspel under eftermiddagen. 

• Lagen ansvarar själva för vätske- och matintag 
 
OBS! Glöm inte att betala in anmälningsavgiften till byalaget innan start via swish till 
123 208 88 39, märk inbetalningen med lagets namn och ”Gårdskampen”.  
 
Anmälningsavgiften är 100 kr (per lag) för medlemmar i byalaget och 200 kr för icke-
medlemmar. T-shirtar kostar 100 kr/st och betalas in på samma sätt. 
 
OBS! I samband med slutspelet bjuds ALLA deltagare (inklusive eventuella supportrar), 
oavsett om man gått vidare till slutspel eller ej, in till ett gemensamt ”after kubb” på 
skolan.  Håll utkik på facebook för separat information kring detta! 
 
Lycka till! "#$% 
 
/Styrelsen i SÅB Byalag 
 



Laginformation och spelschema 
 

 
 

 

Lag Adress Lagledare Telefon
Kullernfôlke Åbovägen 66 Håkan 070-635 11 22
Hummels Åbovägen 63 Hummels Ulrika 076-769 74 44
Segetorps Stocksbovägen 45 Erik 070-392 41 34
Stocksboängarnas Stocksbovägen 41 Viola 073-848 48 59
Bumbibjörnarna Lillåkersvägen 13 Jörgen 073-077 17 69
Fantastic Four Åbovägen 24 Sara 070-545 59 41
Stocksbo Kulturhus Stocksbo Kulturhus (skolan) Jon-Erik 070-261 04 40
Kingpin Brinnasenvägen 15 Malin 073-830 85 62
Stocksbopöjkan Östra Stocksbo 9 Mats 076-815 15 69

GRUPPSPEL
Hemmalag Bortalag

09:00 Stocksboängarnas - Stocksbo Kulturhus
Kullernfôlke - Hummels
Segetorps - Fantastic Four
Kingpin - Stocksbopöjkan

10:00 Segetorps - Stocksboängarnas
Fantastic Four - Kullernfôlke
Stocksbo Kulturhus - Hummels
Stocksbopöjkan - Bumbibjörnarna

11:00 Stocksboängarnas - Kullernfôlke
Fantastic Four - Stocksbo Kulturhus
Stocksbopöjkan - Segetorps
Kingpin - Bumbibjörnarna

12:30 Stocksbo Kulturhus - Kingpin
Hummels - Fantastic Four
Bumbibjörnarna - Stocksboängarnas

13:30 Bumbibjörnarna - Segetorps
Hummels - Kingpin
Kullernfôlke - Stocksbopöjkan

SLUTSPEL (spelas på Stocksbo skola)
15:00

16:00

17:00

Semifinaler 

Match om 3:e plats 

FINAL!



Gårdskampens spelregler  
 

1. En match spelas mellan två lag, lag A och lag B. Matchtiden är max 45 minuter. 
2. Planen ska vara 8x5m och kungen placeras i mitten av spelplanen 
3. Lagen turas om att kasta sina kastpinnar mot de kubbar som står på motståndarnas 

planhalva. När alla kastpinnar är kastade är det andra lagets tur. 
4. Kastpinnarna får endast kastas med underhandskast och med pinnen i kroppens 

längdriktning. Att få pinnen att rotera horisontellt i luften kallas helikopterkast och är 
förbjudet! 

5. Kubbar som fällts kastas nu över till motsatt planhalva. Har inte kubben stannat inom 
motsatt planhalva på två försök får motståndarlaget ställa upp kubben på valfri plats på 
planhalvan. De kubbar som kastats över korrekt, vikes upp av det försvarande laget så att de 
står upp. Kubben får vikas upp åt valfritt håll. 

6. Det lag som kastat över kubbar får nu börja kasta sina kastpinnar. De tidigare träffade 
kubbarna kallas fältkubbar och de måste fällas innan kubbarna på baslinjen (baskubbar) 
attackeras. När en fältkubb fällts, så tas denna bort från spelet. När alla kastpinnar är 
kastade växlar turordningen igen. 

7. Skulle en fältkubb förbli stående genom en kastomgång, får det lag som har fältkubbar 
stående på sin planhalva stå vid denna kubb istället för baslinjen och kasta – man står då 
bakom en tänkt linje genom kubben, parallell med baslinjen. 

8. När ett lag fällt/fått bort alla kubbar på motståndarnas planhalva får de kasta mot kungen. 
Kast mot kungen sker alltid från baslinjen. Kast mot kungen ska göras mellan sina egna ben, 
med ryggen vänd mot kungen.  

9. Observera att det är förbjudet att fälla kungen innan motståndarlagets alla kubbar är fällda – 
skulle man råka fälla kungen i förtid är spelet förlorat. 

10. Om inget lag hunnit kastat ned kungen inom matchtiden, vinner det lag som har fått bort 
flest av motståndarens kubbar. 

 
 
 


