
GIFF-Cupen - information
Vi har anmält 3 lag till GIFF-cupen i Tidaholm som är en övernattningscup.

Länk till hemsida där all info kommer finnas kring matcher, boende, adresser: Giffcupen - Giffcupen

P12
Ålder: Födda -11 eller senare  

Speldag: Lördag & söndag 22-23/4

Planstorlek: 7 mot 7

Speltid: 2x12 min

Antal matcher:
6st  3st Lördag,3st Söndag Matcherna koncentreras inom 5tim/speldag
Lottningen av matcherna publiceras före cupen ingen omlottning under cupen

Pris: Medaljer till deltagarna och pokal till laget

Transport: Avfärd fredag eftermiddag (21 april) ifrån Kullaviksskolan. Vi återkommer med detaljer

senare för samåkning.

Vi behöver åka på fredag eftermiddag för att säkra att vi är på plats tidigt lördag morgon (något lagen

spelar garanterat tidigt).

Övernattning och logi:

● Två övernattningar (fre-sön)

● Mat ingår

○ middag på fredag,

○ frukost/lunch/middag på lördag

○ frukost/lunch på söndag.

○ Utöver detta fixar vi lite mellanmål och ev kvällsmat vid behov.

Hjälp ifrån föräldrar:

● med skjuts till Tidaholm och hem ifrån Tidahom (skriv hur ni kan bidra i sportadmin

kallelsen, samt ev lediga platser i bil).

● Ev transporthjälp under lördagen och söndagen mellan boende och spelplats.

● Vi önskar att ni skriver om förälder är med på plats under lördag, söndag eller båda dagarna.

Hemfärd söndag eftermiddag när vi är klara med allt matchspel. Mer info om detta när vi sett

spelschemat och satt ihop lagen.

Nu för information några regler som kommer gälla under cupen:

● Det är kul med publik och självklart får spelarna hälsa på publiken efter matcher men för

övrigt håller vi oss alltid med laget. Vi vill att spelarna inte hittar på egna aktiviteter utanför

lagets aktiviteter.

https://www.giffcupen.se/


● Cupen är all inclusive, spelarna får all mat och vätska dem behöver så inget behov av

fickpengar eller egna inköp.

● Vi är på idrottsläger, dvs inga sötsaker, läsk eller chips.

● Vi kommer få använda mobilen men bara på vissa tider och inte i samband med match eller

måltider.

● Vi kommer i huvudsak röra oss i Kullavikskläder, dvs begränsat behov av privata kläder.

Vi kommer behöva ta ut en kostnad för övernattning och extra kostnader för ex mellanmål på

1000kr/barn. Detta swishas till Mikael Almquist 0704413460.

Mer info kommer närmare inpå med vart vi kommer bo då detta inte är klart ännu.

Packningslista:

● Fotbollskor

● Benskydd

● Blå Match shorts (gärna 2 par om ni har)

● Gula Matchstrumpor (så många som ni har)

● Överdragskläder

● Kullaviks T-shirts

● Underställ (ett par stycken)

● Regnjacka

● Regnbyxor

● Varm jacka

● Fleecetröja

● Vantar

● Mössa

● Underkläder

● Tofflor (att ha inne vid behov)

● Handduk

● Hygien (Shampoo, balsam, duschtvål, deo

Tandborste, tandkräm, hårborste)

● Bekväma skor

● Luftmadrass eller liggunderlag (90cm som bredast för att få plats)

● Sovsäck eller täcke

● Kudde

● Sovkläder

● Myskläder

● Privata kläder (Behövs inte mycket men några reservkläder skadar inte)

Komplettera gärna matchutrustningen på https://team.intersport.se/kullavik-if

Mvh

Ledarstaben i P11

https://team.intersport.se/kullavik-if

