
 
  

Information inför Roslagscupen 2017 för P07:02 
 

Nu är det snart dags för lagets första cup med övernattning. Det ska bli så kul att få uppleva detta 

tillsammans med killarna. Här kommer lite information om vad som kommer att hända samt en 

packlista som ni kan utgå ifrån. Om ni har några frågor så ställ gärna de till oss ledare så kan vi sen 

förmedla ut svaren till alla. Alltså inga ”svara alla”-mail. Vi ser som sagt fram emot detta och cupen 

verkar väldigt bra anordnad.  

 

Då detta även, för en del av killarna, är första övernattning med något lag/klubb så är vi beredda på det 

mesta och vi vet att det kan vara lite tufft för en del. Berätta för oss om ni tror att er son kan få lite 

hemlängtan eller har svårt att sova borta. Vi kan då vara lite extra nära och stötta.  

 

Vi har två lag anmälda och vi kommer att dela in gruppen två jämna lag. 

 

Tider 

Cupen spelas i tre dagar, 16-18 juni, alltså två övernattningar. Första matchen är på fredagen 17:00 

respektive 17:45. Sista matchen är på söndagen 12:00 och 12:45. Fyra matcher per lag 

 

Plats 

Cupen spelas runt om i Östhammars kommun. Huvudarena är Gimo Idrottsplats och våra matcher 

spelas på en plan som heter Almo. Länk till den klubbens hemsida: http://www.almobk.se/ 

 

Gemensam resa dit och hem 

Vi åker gemensamt upp till Östhammar, samling vid Hemköp kl. 12:30. Se till att killarna har ätit 

lunch och skicka med något mellis till eftermiddagen. Vi ledare har bilar och vi får med alla i våra 

bilar. Vi åker hem efter sista matchen och kör hem killarna till respektive hushåll. För de som går på 

lägret så synkar vi med Boo om när det passar att hämta killarna.  

 

Boende under cupen spelare och ledare 

Övernattande lag förläggs i skolor (hård förläggning), i Alunda, Gimo och Östhammar. Sov-utrustning 

håller deltagaren själv med, max 90 cm bred sovplats per person, se även packlistan.  

 

Boende under cupen föräldrar och syskon 

Föräldrar och andra anhöriga som vill övernatta i kommunen kan få information genom att klicka på 

”Boende” på Roslagscupens hemsidas första sida. Snacka gärna ihop er ni som vill.  

http://www.roslagscupen.se/index.htm 

 

Mat 

Killarna får frukost, lunch och middag. Meddela eventuella allergier till Gabriella. Det finns en kiosk 

som killarna kan handla i. Vi kommer att styra upp tider när det är ok att handla och vi gör det 

tillsammans. Fickpengar är alltså bra och vi tänker oss att killarna kan få med sig 100 kr. Skulle det 

hända något så lägger vi ut så länge. Behövs mellanmål utöver detta så löser vi ledare det. 

 

Cupföräldrar 

Vi skulle behöva lite stöd från några föräldrar mellan och efter matcherna men framförallt på 

kvällarna. Erik och Albins föräldrar har visat intresse och om det är några fler så hör av er till 

Gabriella först och främst. Inget krav på att hänga med, vi räknar med att kunna hantera killarna själva 

under dessa dagar med hjälp av några föräldrar.  

 

Publikföräldrar 

Övriga är självklart välkomna att komma och titta och heja. Publikstödet är som alltid viktigt 

http://www.almobk.se/


 
  
 

Packlista 

Se bifogad lista 

Bifogat har vi försökt få till en packlista som gäller för alla. Om någon vill ta med något extra så går 

det självklart bra. Inga iPads däremot. Vi ser till att aktivera barnen och vill bygga lagkänsla. 

Telefoner är ok men vi kommer samla in dessa på dagar och kvällar. Alltså är telefoner med för att 

kunna ringa och skicka meddelanden, inte att spela på.  

 

Spelschema och lagindelning 

Vi kommer dela in killarna i två jämna lag och vi berättar detta när vi kommer upp. Vi kommer hålla 

ihop hela gänget under dagarna.  

Spelschema: 

 
 

 
 

Återbud 

Skulle någon mot förmodan få förhinder informerar ni Gabriella.  

 

Övriga aktiviteter 

Det är Disco på lördagen som vi ska försöka gå på. Det finns bad så packa badkläder, se packlista.  

 

 

 

 



 
  

Packlista  

Vi har utgått från Boo FF:s förslag så ursäkta den något ”Adidasfierade” tonen i listan… Har man 

exempelvis inga långa Adidas- byxor så går det självklart bra med andra.  

 Fotbollsskor 

 Benskydd 

 Boo FF-ryggsäcken (för de som har) annars annan ryggsäck 

 Vinröd matchtröja 

 Boo FF Adidas - svarta matchstrumpor 

 Boo FF Adidas-shorts - svarta (utan initialer) 

 Boo FF Adidas T-shirt (för de som har) 

 Boo FF Adidas-jacka (för de som har) 

 Boo FF Adidas-långa svarta byxor (för de som har) 

 Extra svarta fotbollsstrumpor (Adidas) 

 Extra träningströja (Adidas) 

 Vattenflaska 

Bo och sova 

 Luftmadrass och pump (max ca 90 cm då det ofta är ont om plats i klassrummen)  

 Lakan el tunn filt att lägga under madrassen för att slippa " gnissel 

 Lakan och täcke el sovsäck  

 Kudde med örngott 

 Sovkläder  

 Badlakan / handduk 

Väderberoende packning (packning efter säsong/väder) 

 Mössa/keps 

 Svart underställ (att spela i vid kallt väder) 

 Regnkläder 

 Solskyddsfaktor 

Necessär med: 

 Tandborste, tandkräm 

 Shampoo/ Balsam/ Duschcreme / Tvål 

 Eventuella personliga mediciner (meddela ledare)  

Övrigt 

 Kläder till Discot 

 Tofflor/ inneskor 

 Varm tröja 

 Mjukisbyxor 

 Badkläder 

 Fickpengar 

 Mobil och märkt laddare 

 Eventuellt öronproppar och ögonmask 

 Plastpåsar för blöta kläder och smutstvätt 


