
LAPPLAND SOCCER CUP 2019 

Logistik 

Det är föräldrarnas ansvar att om besörja boende och transport för barnen till och från cupen. 
Vid eventuella problem kontakta Roland på 070-317 24 31. 

Har barnen inte möjlighet att spela alla matcher, meddela då oss ledare då det underlättar 
planeringen. 

Vi kommer att sätta upp ett tält under helgen där vi kan samlas och utgår ifrån. Tältet 
kommer att stå i anslutning till matchområdet på Tannen. 

Vi träffas 30minuter före varje match för genomgång och uppvärmning. 

Mat och dryck under cupen 

Vi kommer att tillhandahålla frukt och lättare dryck efter matcherna (tältet). 

Vi Ledare kommer att grilla och bjuda spelarna på hamburgare till lunch på lördag mellan 
första och andra matchen i tältet. I övrigt så är det ni föräldrar som ansvarar för barnens 
måltider under helgen.  

Ni ansvarar även för barnen mellan matcherna då vi ledare får det svårt att hålla ihop allt där 
emellan.  

Det kommer att finnas möjlighet att köpa mat på Tannenområdet 

Matbiljetter 
Finns att köpa för medföljande på tävlingsexpeditionen på Tannen. 
Frukost: 60 kr      Lunch/Middag: 80 kr 

Fredag 28/6 

Lunch: Grillkorv, potatismos, grillgurka, sallad, dryck, kaffe/te 
Middag: Spagetti, köttfärssås, rårivna morötter, kaffe/te 
Kvällsfika: Dubbla mjuka smörgåsar, dryck, frukt 

Lördag 29/6 
Frukost: Fil/mjölk, flingor, sylt, mjukt/hårt bröd, pålägg. 
Lunch: Kyckling, ris, sås, sallad, kaffe/te 

Middag: Köttbullar, sås, pasta, sallad, kaffe/te  
Kvällsfika: Se fredag 

Söndag 30/6 
Frukost: Se lördag 
Lunch: Biffar, potatis, sallad, kaffe/te 

Mattider: 

Fredag            Lunch            11:15 - 14:00   

                    Middag          16:15 - 18:45 

  

Lördag            Frukost          06:30 - 09:00 

                      Lunch            11:15 - 14:15 

                      Middag          16:15 - 19:15 

  

Söndag           Frukost          06:30 – 09:00 

                      Lunch            11:15 – 13:45 

 



 

ANSIA 

Alla spelande barn kommer under helgen att få gå in rabatterat på ansia badpark. Det 

kommer att kosta 45kr/dag vid uppvisande av armband som vi kommer att få vid vår ankomst 

till cupen på fredag. Kostnaden för detta betalar var och en själv. 

Öppettider sommaren 2019  

24 juni - 4 augusti Öppet alla dagar 10:00 - 17:30 Entrén stänger 17:00 

 

Hyrkartkörning på Trollringen 
 
Alla spelande barn kommer även under helgen att få gå in rabatterat på lyckseles gocart 
anläggning för 100kr (ordinarie pris 140 kr/biljett) 

 
Öppet dagligen kl1300-1900 
Gäller under perioden 28/6 – 30/6 2019 
vid uppvisande av deltagararmband. 
E12, 12 km söder om Lycksele 

 

 

Kostnader 

 

Vindelns IF kommer att stå för Anmälningsavgiften för laget. 

Varje spelare kommer senare i höst att få en faktura på 300:- som täcker deltagaravgiften 

och kostnaderna för luncherna lördag och söndag. 

 



SPELSCHEMA OCH HÅLLTIDER LAPPLAND 

SOCCER CUP 

 

Fredag 2019-06-28   Samling tältet Matchstart Plan 

Match Sunnanå VIF  14:00 14:30 T7  

Match VIF Åga IL  19:00 19:30 T6  

 

Lördag 2019-06-29 

Match VIF Sandåkerns SK  09:45 10:15 T6  

Mat    Lunch, Tältet (Hamburgare)  11:45 vi äter ca 12:00 

Match  VIF HTF (Hissjö/Tavelsjö/Flurk) 13:00 13:30 T7  

Match  Sandvik/Obbola  VIF  16:30 17:00 T7  

 

Söndag 2019-06-30 

Slutspel som bestäms på lördag kvällen 190629. Här återkommer vi Ledare med information då vi 

vet. 

 

Mat    Lunch, Tannens matsal (Biffar,potatis och sallad)     någon gång mellan 11:15-13:45 

 

 

Vänligen respektera de hålltider vi ledare har satt upp för 

helgen i övrigt är det fritt däremellan på förälders ansvar. 

Vi träffs även i tältet efter varje match. 

Alla våra gruppspelsmatcher spelas på T6-T7 på Tannen.  

 

 

Välkomna till en kul helg 

Ledarna/ 

Roland 070-317 24 31 

Magnus 070-603 11 96 

Mattias 070-226 38 23 

Kenta  070-546 64 36 


