
Under tre helger i januari och 
februari varje år är det fotbolls
fest i Getinge. I år är det 
rekordmånga lag anmälda. 
7 Dagar har träffat ungdoms
ordförande Peter Söderberg 
under den andra av tre hek
tiska fotbollshelger i Getinge. 

Har Detingecupen funnits under många 
år? 

— Ja, den har funnits i över 30 år och är en 
inarbetad turnering. Det är många lag som 
tävlar och i år är det rekord med 154 lag. Det 
är tre hektiska helger i början av varje år, och 
nästa helg blir det intressant finalspel, säger 
Peter Söderberg som är ungdomsordfbrande i 
föreningen. 

/ vilka åldrar är cupdeltagarna? 
- De är från p8 och f8 t i l l pl2 och f l2 . I 

grupperna där barnen är åtta eller nio år gamla 
är det enbart poolspel utan final så att alla la
gen blir segrare. Och i de äldre grupperna är det 

slutspel och finaler. Men det finns inga brons
matcher så lagen som blir utspelade i semifina
lerna blir alla vinnare, fortsätter Peter. 

Är det en uppskattad turnering? 
- Det blir liv i hela samhället tack vare tur

neringen, det är många från Getinge som kom
mer ner t i l l hallen och tittar på cupen varje år. 
Det är tack vare alla som hjälper t i l l som gör det 
möjligt att genomföra turneringen. Det är inte 
bara många ledare, utan också många hjälp
samma föräldrar som hjälper t i l l i bland annat 
kiosken, säger Peter. 

Det krävs alltså mycket planering för en 
så här stor turnering? 

-Ja, det krävs det verkligen. Vi är många som 
börjar med förberedelserna redan i oktober. 

Har det gått bra för de egna lagen i år? 
- Absolut, vi har lag vidare i alla klasser, så 

det är bara hålla tummarna inför nästa helg 
när det är finalspel, säger Peter med ett leende 
innan han måste tillbaka t i l l sekreteriatet igen. 
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