
FREDAG 28 JUNI-SÖNDAG 30 JUNI 2019 

 

 

 
 
 
 

 
 

• BOYS 12: Grupp 20 – SSK RÖD  
 
   

•  PSG-APP: Ladda ned PSG-appen, där finns kartor till spelplanerna och annan bra info 
  
 

•  BOENDE SPELARE & DELTAGARARMBAND 
Boende: Norrbyskolan i Hortlax, cirka 11km från Golfhotellet 
Adress: Hortlaxvägen 14, Piteå         GPS: 65.28626, 21.41101  

 

Ledare som sover/äter på skolan: Stefan, Kristian, Andreas & Linda 

Måltidsplanering SSK RÖD: 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  BOENDE VUXNA & SYSKON: PITEÅ GOLFHOTELL (27-30e) 
  

 Sista dag för betalning och avbokning är den 24/6, frukost ingår, Swish till Eva Berggren 070-3916258 
Extrasängar betalas på plats (200:-/natt)*, Incheckning från 15.00 på torsdag och framåt, rummen står 
i era namn. 
 

2-bäddsrum: 3600:-  Adrian(*), Alex*, Johannes, Oscar*, Sigvard, Oliver/Million*, Albin*, Lucas & Nino  

2-bäddsrum Studio (Pentry): 3600:-  Axel* & Sean  

Del i 4-bäddsrum: 1275:- Kalle 3delar (3825:-) + Alexander(*) 1275:- 
 

 

•  ÖVRIGT: 
- Gemensamt inköp av kvällsfika/frukt för torsdag kväll – söndag lunch, 100:-/Barn 
- Swish till Peter Berggren 070-6916808, också senast den 24/6 

 
 

•  SPELSCHEMA: De tre första matcherna, tider för slutspel & avslutningsmatcher finns i PSG-appen 
 
 
 
 
 

 

•  SAMLING: Vi samlas med barnen vid Norrbyskolan i Piteå torsdagen den 27/6 mellan 19-20.00 
   



Packlista  

 

Sova: 

• Sovsäck/täcke & kudde 

• Lakan: Tag med ett extra lakan alt extra badlakan under luftmadrassen, (alla sover 
bättre då, mindre knarr och mindre risk för hål i madrassen) 

• Luftmadrass & pump (Obs, respektera max 90 cm bred madrass så att alla får plats i 
klassrummet) alternativt liggunderlag 

• Sovplagg 
 

Fotboll: 

• Fotbollsskor 

• Löparskor 

• Röda shorts x 2 alt svarta, röd och vit matchtröja 

• Röda fotbollsstrumpor, minst två par 

• Matchtröja (Röd/Vit) 

• Benskydd 

• Vattenflaska  

• Sandåkern-rygga /alt. annan väska till & från matcher 

• Sandåkerns träningsoverall för de som har 

• Crocs/tofflor eller dylikt att ta på efter matcherna kan vara skönt 

• Vanliga kläder & sockar att ha mellan matcher 

• Underkläder 

• Något varmare plagg 

• Klädgalge/klädnypor (För att vädra alt torka era matchkläder) 
 

Övrigt: 

• Necessär inklusive ev mediciner, solskyddsfaktor 

• Skavsårsplåster 

• Regnkläder 

• Badlakan till duschning efter matcher 

• Mobiltelefon + laddare (Obs, märk upp!) 

• Fickpengar 

• Badkläder + Badlakan till ev bad om vi hinner och vill 

• Kortlek eller annat resevänligt spel  
 
 
Glöm inte att märka kläder i så stor utsträckning det går, vi ses i Piteå!! 

 

/ Team FB-P07 


