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VÄLKOMMEN! 

Här kommer lite 

information inför ert 

deltagande i cupen. 

Före ankomst - lämna in 
laguppställning! 

Alla lag måste lämna in 
laguppställning innan ankomst. 
Den fylls i på cuponline, alla 
har fått en aktiveringskod 
mailad till sig. 
Laguppställningen fungerar 
även som deltagarlista/ 
förläggningslista för boende 
och är ett krav från 
Räddningstjänsten. Därför ska 
samtliga personer antecknas, 
även alla ledare, inkl. 
födelsenummer (6 siffror 
räcker). Dessutom ska 
mobilnummer till Ledare 
anges.  

 

INCHECKNING 

Incheckning sker på 

Lysingsskolan i Ödeshög 

(Skolgatan 2 599 31 Ödeshög). 

På plats finns bovärdar som 

visar er till er sovsal och som 

delar ut era T-shirts, 

deltagararmband med mera. 

Öppettider incheckning 

Fredag 17.00-21.00 

Lördag 07.00-11.00 

Övriga tider, ring cupansvariga. 

 

 

 

 

INVIGNING 

Invigningen sker på 

fredagskvällen den 28/6. Lagen 

samlas vid Klas Ingessons 

Arena klockan 19.00 för 

gemensam marsch till torget i 

Ödeshög. Där kommer lagen 

att presenteras. Ta gärna med 

er lagflaggor, halsdukar eller 

andra supporterprylar.  

Matchstart 

Första gruppspelsmatcherna 

spelas klockan 08.00 på 

lördagen. Sista 

gruppspelsmatcherna spelas 

klockan 18.00 på lördagen. 

Under söndagen spelas A- B- 

och C-slutspel. Matchstart 

8.00. A-final klockan 18.15 

Boende 

Lagen sover på Lysingsskolan i 

Ödeshög. Hårt underlag, 

sovutrustning håller deltagare 

själva med. Vi ber er att läsa 

igenom de förläggningsregler 

vi har.   

På grund av allergi är det 

totalt förbud mot nötter inom 

skolans alla lokaler!  

Värdesaker 

Lämna inga värdesaker i 

sovsalar eller omklädningsrum. 

Arrangören ansvarar ej för 

värdesaker och annan 

utrustning som förvaras i 

sovsalarna eller 

omklädningsrum! 

Dusch och omklädningsrum 

Övernattande lag har dusch 

och omklädningsrum på 

Lysingsskolan. Övriga lag på 

Vättervallen. 

 

Frukost, lunch och middag 

Alla måltider serveras i 

matsalen på Lysingsskolan. 

På fredagen serveras 

middagen kl 17.00-21.00 

Frukost serveras lördag och 

söndag mellan 06.30-10.00. 

Övriga mattider får ni i 

samband med incheckning.   

Mellanmål 

Mellanmål delas ut på 

Vättervallen. Ansvarig ledare 

för laget hämtar ut detta. 

Tävlingsregler 

Klas Ingessons Minnescup 

spelas efter FIFA:s och Svenska 

fotbollsförbundets spelregler i 

tillämpliga delar. 

Tävlingsreglerna finns på vår 

hemsida under fliken 

dokument. 

Medaljer, priser och T-

shirts 

Alla deltagare får en medalj 

och en T-shirt. Pokal till 1, 2 

och 3:an i A och B-slutspel. 

Matchens Kämpe 

I varje match utses Matchens 

Kämpe i båda lagen. Spelaren 

får en specialdesignad T-shirt 

Camping/Ställplats 

I anslutning till Vättervallen 

kommer det finnas en enklare 

camping för anhöriga. För mer 

information och bokning 

kontakta Campingvärd  

Kalle Johansson 070-517 10 83 

Kontakt cupansvariga 

info@klasingessonsminnescup.se 

Anders Rundgren 073-523 93 33 

Jonas Andersson 072-570 00 12  

 


