
Information Wasa Footballcup 2016  

SSK P-05 

 

Vi hänvisar också till www.wasafootballcup.com  

Spelare och ledare bor i en skolinkvartering och det som ingår är frukost (fre-sön), lunch och middag 
(fre-lör), frukost och kombinerad lunch/middag (sön) samt kvällsfika (fre-lör). Medtag gärna kvällsfika 
för torsdagkväll ombord på färjan. Restaurangerna ombord är också öppna.  

Torsdag 
Vi samlas kl. 16.30 vid färjeterminalen i Holmsund. Färjan går kl. 18.00. Vi anländer sedan Vasa kl. 
23.30 där en buss hämtar oss för att ta oss till vår skolinkvartering vid huvudarenan MTV. På skolan 
råder totalförbud för nötter, jordnötter, mandel och sesam. Inga sådana varor får därför tas med in på 
skolan. De flesta föräldrar och syskon bor vid Sokos Hotel Vaakuna i centrum men måste ta sig dit 
själva.  

 
Fredag 
Kl. 08.00 är det väckning och sen frukost kl. 08.30. Ombyte till SSK-kläder och sedan går vi till 
matcharenan MTV kl. 09.30. Vår första match idag är kl. 11.00. Efter match går vi tillsammans och 
äter lunch vid Cuprestaurangen som finns i närheten av MTV-planerna. Efter lunch går vi tillbaka igen 
till MTV 6 och förbereder oss för vår andra match som startar kl. 15.40. Efter match så blir det middag. 
Våra matcher under fredag är;  

Sandåkerns SK – FF Jaro blå   kl. 11.00 naturgräs 

BK -48 – Sandåkerns SK  kl. 15.40 naturgräs 

Sen blir det slutspel och beroende hur vi slutar i tabellen så får vi matchtider senare. Vi är garanterade 
minst 5-6 matcher. 

Wasa Footballscup invigning kommer att vara på fredag kväll och inleds med en marsch från Vasa 
torg till Elisa Stadion var Veikkausliiga matchen VPS-FC Lahti spelas. Alla cupdeltagare som deltar i 
marschen har fritt inträde. 

Lördagen och söndagen program får vi återkomma med då vi vet när vi ska spela återstående 
matcher. Färjan tillbaka till Umeå från Vasa på söndag går kl. 20.30 och anländer Holmsund kl. 24.00.   

Observera att matcher spelas på både naturgräs och konstgräs! 

Det finns också en cuptröja att köpa för 20 Euro. 

 

  

Vi sover i klassrum och då behövs liggunderlag/luftmadrass, sovsäck/ 
sängkläder + kudde.  
 
Trivselregler under cupen 
Vi har och 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 för dagen. 
- Mobiltelefon, får medfölja men utnyttjandet regleras av oss ledare. 
- Var och en ansvarar för egna saker och vi hjälps åt att hålla ordning i 
 sovsalen/klassrummet. 
 
Nedan ser ni förslag på saker att ta med. 
 
Matchsaker: 
Röda matchstrumpor (gärna 2 par) 
Svarta shorts 
Röd matchtröja 
Fotbollsskor och benskydd 
Vattenflaska 
Overall 
Svart ryggsäck 
Crocs/tofflor eller dylikt att ta på efter matcherna kan vara skönt  
Vind-/regnjacka 

 
 

Övernattning: 
Madrass/liggunderlag Pump 
Sovsäck/täcke Sängkläder samt kudde 
 
Hygien: 
Handduk 
Tandborste, tandkräm Tvål, schampo etc 
Ev. medicin 
 
Övrigt: 
Ev. ficklampa 
Ombyteskläder (kläder efter väder) 
Frukt och/eller riskakor el dyl att ha som mellanmål 
 
Kontakter: 
Rainer Bladh 070- 280 15 92. Mattias Johnsson  0730-403 780. 
Andreas Nilsson 070-382 73 32.  
 
Återkom gärna till Rainer om det är något vi gömt att ta upp eller om ni har andra funderingar! 
 
Vi håller tummarna för ett hyfsat väder och en sportslig cup för alla.  

Kom ihåg att peppa varandra och håll uppe humöret. Vi kommer att bli trötta och ibland blir det 
kämpigt men om alla gör sitt bästa kommer detta att bli ett positivt minne för livet. Vi ledare är 
peppade och vädret ser ut att bli okej! 

 
// Ledarna 

 

 

 

 



FÖRMÅNER MED CUPARMBANDET  

Gratis  inträde till WFC Cupdisco med WFC armbandet lö 9.7 kl. 19.00–22.00 

11 år och yngre:  Brödfabriken (Sandögatan 14) 

Intersport  

ALLA PRODUKTER -25% (från rekommendationspriset) gäller 8.-10.7.2016 

(på REA varor -15% tilläggsrabatt) 

www.intersport.fi/fi/kauppa/wasasport/ 

McDonalds  

BigMac plus måltid för priset för en normal BicMac måltid. 

I kraft 7.-10.7.2016 i Vasa McDonalds and Prisma McDonalds 

www.mcdonalds.fi 

Tropiclandia  

Pris på inträde fre–sö med WFC armbandet. 20€/ pers + 2 ledare gratis OBS! Hela laget tillsammans. 

Öppethållningstider kl. 10.00–20.00. 

www.tropiclandia.fi 

Power Park  

Åkband, en dag, över 130cm 30€ (norm.36€) 

Förmånen gäller 7.7.-28.8.2016 och ett åkband / cuparmband 

www.powerpark.fi 

 

 


