
Information inför Piteå Summer Games (PSG) 2015

Laget och matcher:

Vi har ett lag i år och i denna stund har 18 st killar anmält att de ska vara med och spela. 
Laget ingår i Boys 11 och de matcher som finns beskrivna på PSG ́s hemsida för vårt lag är: 
Fredag 26/6 kl 10:15 Sortland IL - Sandåkerns SK spelplan Furunäset 2.  
Fredag 26/6 kl 15:30 Sandåkerns SK - Vidsels IK spelplan Sparbanken Nord 1.  
Lördag 27/6 kl 10:15 Sandåkerns SK - HauPa Vihreå spelplan Gotis 2..  
Håll koll på hemsidan för ev. förändringar.

Transporter:

För bästa möjliga uppladdning bli det gemensam transport till Piteå. Samling torsdag kl 
16:00 vid Grubbeskolan vi samordnar med bilar/föräldrar. Tag med kvällsfika. Väl däruppe  
nyttjar vi PSG ́s transport mellan arenor och skolor. 

Samling fredag, var och när?

Om någon anländer fredag gäller ombytta i SSK-overallerna vid Furunäset 2 kl 09:15. Se 
mer info separat schema om matcherna.

Boende och mat

Killarn och vi ledare bor på Ängens förskola Hortlax vi äter på Hortlax mat transport dit i 
PSG buss. För deltagaravgiften får vi 8 måltider fr.om frukost fredag 26/6 t o m lunch 
söndag 28/6. Kvällsfika ordnas av ledarna som sover med barnen.

Vi sover i klassrum och således behövs i vanlig ordning liggunderlag/luftmadrass, sovsäck/
sängkläder + kudde.

Trivselregler under helgen

Vi kommer att gå igenom ett antal punkter med killarna men vill också att ni föräldrar tar 
upp följande.  
* Vi visar respekt för varandra vilket t ex innebär att vi lyssnar, passar tider och fokuserar.  
* Vi stöttar och peppar varandra och laget såväl i med- som i motgång.

* Vi respekterar de tider som meddelas gällande läggdags och tystnad för att skapa goda 
förutsättningar för återhämtning och vila.  
* Inget godis, snacks etc under matchdagarna fram till efter sista match.  
* Mobiltelefon, I-pads får medfölja men utnyttjandet regleras av oss ledare.

* Var och en ansvarar för egna saker och vi hjälps åt att hålla ordning i sovsalen/klassrum-
met.



Övrigt

Om någon av killarna har föräldrar som ej kan följa med till Piteå vill vi att ni utser en ”ex-
tra”- förälder och meddelar oss etta. Önskvärt är också att föräldrar är nåbara under hela hel-
gen på mobilnr. 

Här nedan ser ni förslag på saker att ta med.

Matchsaker:

Matchstrumpor (vita ) minst 2 par.  
Shorts  
Matchtröja (röd och vit) Benskydd

Fotbollsskor 
Ev. knäskydd/”slatterskydd” Vattenflaska  
Overall 

Övernattning:

Madrass/liggunderlag Pump  
Sovsäck/täcke Sängkläder samt kudde

Hygien:

Handduk  
Tandborste, tandkräm Tvål, schampo etc  
Ev. medicin

Kontakter:

P-O Rosenbrand 070-6590048. Ulf Edmundsson 070-6466781.

Patrik Widebo 010-4766819. Jan Gunnarsson 070-6853787.


