
Bra att veta inför BD Open 
Båda lagen bor på Manhemsskolan, centralt i Kalix (Centrumvägen). 

 

 

Samlingstider 

Båda lagen samlas 11:30 på Manhemsskolan, fredag 10 augusti. Vi lämnar då packningen i salen. 
Ingen lunch serveras fredag så alla ska ha ätit ordentligt inför samlingen.  

Ingen ”styrd samåkning” till och från Kalix, transport ordnar var och en själva. Har någon problem 
med transporten så hör av er till tränare i respektive lag. 

 

Lagindelning  

PITEÅ IF FF 1 (Magnus & David) 
Tori, Tilde W, Emma, Moa, Julia, Wilma L, Vilda B, Frida, Signe, Tilde B, Zelma. 
 
PITEÅ IF FF 2 (Christer, Tobbe & Therese) 
Agnes, Svea, Klara, Elsa M, Maja E, Emilia, Wilma E, Ebba, Vilma E, Kajsa, Isabella, Alva. 
 
Det är inget slutspel. Matchtid 2*20 min. Fairplaypris utdelas till ett lag i varje pool. 
  



Matcher lag 1, pool 2 

 
 
Matcher lag 2, pool 1 

 
 
BD Open spelas på 2 konstgräsplaner och naturgräsplaner (Billerudkorsnäs Arena + Furuvallen). 
Avstånden till arenorna varierar mellan 0.5 - 5 km. Lagen ordnar själva transporter till och från 
match.  

Matcharenorna har följande numreringar: 
Plan 1-6: Furuvallen 
Plan 7-14: Risögrund (Billerudkorsnäs Arena) 



Invigning 
Samling fredag den 10/8 kl.19.15 invid Furuvallen för invigning.  

 

Disco 
Lördag 20.00 – 21.30, Kalix Folkets Hus.  

 

Matsedel på Manhemsskolan 

Frukost: Fil och flingor, smörgås. Kaffe, te, choklad och juice. 
   

Lunch 
 
Middag 

   
Fredag - Pannbiff med lök, salladsgrönsaker, sås och 

potatis. 
Lördag Makaroner och köttfärssås, smör, bröd och 

mjölk. Frukt. 
Kycklingfilé, sallads- grönsaker, sås och 
potatis. 

Söndag Korvstroganoff och ris, rårivna morötter. Frukt. - 
 
Specialmat är beställd till er som angett detta. Säg till i köket vid måltid. Vi åter på Manhemsskolan. 

 

Mer info hittar ni på: https://www.bdopen.se/  



Förslag till packning 

 

Ryggsäck – för att bära saker/ombyte i vid aktivitet eller till och från match. 

Necessär – med det man behöver – tandborste, tandkräm, tvål, schampo, deo, skavsårsplåster, 
handduk, medicin, hårborste, hårsnoddar, resorb etc. Duschhandduk. 

Fotbollsutrustning – vattenflaska, fotbollsskor, benskydd, flera par strumpor, matchtröjor (både 
röd/vit samt vit), träningsoverall. 

Bad – badkläder och badhandduk. Finns möjlighet till bad i pool (Strandängsbadet).  

Fritid – underkläder, strumpor, shorts, pyjamas, t-shirts/linne, långärmad tröja, ev. jacka/regnjacka. 
Eventuellt ombyte för disco.  

Skor – fotbollsskor, gympaskor, gärna öppna skor typ ”foppa” så fötterna får vila mellan matcherna. 

Sovutrustning – luftmadrass eller skummadrass. Lakan, kudde, örngott, täcke/sovsäck. Vid 
luftmadrass gärna även lakan att lägga under madrassen för att minska knirrande ljud. Luftpump till 
madrass. Kolla gärna era luftmadrasser innan cupen så de är hela inledningsvis. 

Övrigt – till exempel kortlek, bok, telefon + laddare. Torklina kan vara bra om någon tar med, ifall det 
blir regn. Galge att torka kläder på. Skarvdosa/kontakt. Plastkasse till blöta kläder kan vara bra. 

Fickpengar – vi har valt att begränsa fickpengar till max 200 kr. Bad på Strandängsbadet är gratis för 
deltagare i BD Open. 

 

Märk gärna era saker så det blir lättare att hålla reda på vem som äger vad. Brukar kunna bli lite 
rörigt i sovsalen  

 

Kontaktuppgifter till tränare 

Tobbe 072-2319991 

David 073-0498565 

Christer 073-0526388 

Magnus 070-6001935  

Therese 070-3706771 

 

 

 


