
Mid Nordic cup, Timrå 1-4 augusti 
Bussen avgår torsdag 1 augusti 

Transport tur och retur är ordnad för tjejerna. Stor buss avgår från LF arena torsdag klockan 08:00. 
Cupen startar fredag 2 augusti efter lunch och pågår till söndag. Alla transporter under cupen är 
lösta, dvs till och från matcher, aktiviteter m.m. OBS! Ta med matsäck till lunch torsdag, vi stannar 
och äter egen mat.  

Våra lag bor på Böle skola, Bölevägen 8, Sörberge. Vi sover båda lagen tillsammans i Böle skola 
gymnastikhall, se karta nedan.  

 

 

Lagindelning  

PITEÅ IF FF röd (Therese, Kricka, David) 
Wilda K, Maja, Agnes, Alva, Elsa M, Frida, Kajsa, Svea, Emma, Vilda B, Tori. 
 
PITEÅ IF FF vit (Tobbe, Mange) 
Ebba, Zelma, Signe, Klara, Wilma Eriksson, Vilma Ersson, Isabella, Tilde B, Julia, Moa, Tilde W, Wilma 
Lundgren. 
 
Mer information finns på cupens hemsida: https://midnordiccup.cups.nu/ 
Det finns även en app att ladda ner, sök på Mid nordic cup. Vi spelar i klassen F13. Det finns kartor 
över spelplaner och annat bra att veta i appen. 
 
Om matcherna: speltid 2*20 minuter, 9-manna. Det är slutspel i cupen. 
 
  



Matcher lag röd – grupp C (om inga förändringar sker) 
 

 
 
Matcher lag vit – grupp A (om inga förändringar sker) 
 

 
 

Matsedel 
Frukost: Fil, flingor, bröd, smör, pålägg, grönsak, juice, kaffe och te. 

 
  Lunch Middag 
Torsdag Egen lunch Egen middag 
Fredag Korvstroganoff Sprödbakad fiskfilé med remouladsås och kokt potatis 
Lördag Köttfärssås med penne Pasta pesto pollo 
Söndag Tacokryddad makaronipudding         Egen middag 
 
Till samtliga måltider serveras mjölk, vatten, måltidsdryck, sallad, knäckebröd och smör.  

Specialmat och allergier är meddelade (gäller David, Tori, Emma, Vilda B, Alva, Wilda K, Signe). Vi äter 
på den skola vi bor på. 



Packningslista 

 

Ryggsäck – för att bära saker/ombyte i vid aktivitet eller till och från match. Packa gärna en omgång 
träningskläder i ryggsäcken då vi siktar på träning torsdag kväll. 

Necessär – med det man behöver – tandborste, tandkräm, tvål, schampo, deo, skavsårsplåster, 
handduk, medicin, hårborste, hårsnoddar, resorb, knätejp etc. Duschhandduk * 2. 

Fotbollsutrustning – vattenflaska, fotbollsskor, benskydd, flera par strumpor, matchtröjor * 2, 
träningsoverall. 

Bad – badkläder. Ska finnas möjlighet till bad i hav/älv/sjö och pool.  

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

Skor – fotbollsskor, gympaskor, gärna öppna ”slip in-skor” /foppisar 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, ifall det blir regn. Galge att 
torka kläder på. Skarvdosa/kontakt. Plastkasse till blöta kläder. 

Matpengar – totalt 200 kr. Lunch/middag avresedagen samt middag söndag måste vi ordna själva. 
Laget ordnar kvällsfika. Ta med matsäck på bussen torsdag, vi stannar och äter medhavd lunch. 

Fickpengar – i rimliga mängder.  

VIKTIGT: INGA NÖTTER FÅR FÖREKOMMA I LAGET. 

 

Märk era saker så det blir lättare att hålla reda på vem som äger vad  

 

Kontaktuppgifter till tränare 

Tobbe 072-231 99 91 

David 073-049 85 65 

Christer 073-052 63 88 

Magnus 072-521 96 30  

Therese 070-370 67 71 

 

 

 


