
 
 
 
 

 

Hej, 
 
Varmt välkommen till Göransson Cup och Sandviken i januari. Vi ser fram emot 
att träffa er alla och vi hoppas kunna ge er en bra upplevelse av Sandviken, våra 
arenor och vår årliga fotbollscup som återigen slagit alla rekord i deltagande 
lag. I årets cup är antalet deltagande lag 266 st.  
 
Vi kommer även under 2016 års cup att kunna erbjuda alla deltagare en hel del 
upplevelser i arenan och närområdet. 
 
Vi vill med detta informationsbrev belysa en del praktiska saker. Vänligen läs 
igenom, gör alla ”måsten” och ha detta som ett komplement till den 
information som uppdateras kontinuerligt på cupens hemsida, 
www.goranssoncup.se 
 
Kolla gärna på cupens Facebook-sida. Besök och ”gilla” så hänger ni med i 
informationsflödet. https://www.facebook.com/goranssoncup 
 
Nytt för cupen 2016 är att vi spelar på 6 planer inne i Göransson Arena och 2 
planer på Jernvallen (A-hall och B-hall), endast 100 meter från Göransson 
Arena. 
 

Kom ihåg att ladda hem Göransson Cup-appen!  
I appen hittar du allt du behöver veta om platser, matchtider, tabeller, resultat 
som liverapporteras under cupen och all övrig information. Appen är såklart 
gratis. Du hittar den i både Appstore för iPhone och Google Play för Android. 
 
 

 
 

http://www.goranssoncup.se/
https://www.facebook.com/goranssoncup


 
 
 
EKONOMI/BETALNINGAR 

 
Anmälningsavgift 
Åldersklasser 9-11 år: 1200:- 
Åldersklasser 12-17 år: 1700:- 
Klass för funktionshinder: 0:- 
 
Inbetalning sker på bankgiro 362-5373. Kom ihåg att skriva föreningens namn, lagets namn 
och åldersklass vid inbetalningen. Sista anmälnings- och betalningsdatum av 
anmälningsavgiften är 1 november 2015. 
Obs! Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar. 
 
Deltagaravgift ej boendelag: 
1500:-/lag 
Deltagaravgiften gäller per lag och betalas senast 1 november 2015 till bankgiro 362-5373. 
Deltagaravgiften är fast oavsett antal deltagare. Samtliga spelare och 2 ledare/lag erhåller 
ett deltagarpaket med cupprodukter, mellanmål samt cuparmbandet fyllt med erbjudanden 
och rabatter. 
 
Boende lag: 
Lag som bokar med boende har deltagaravgiften inkluderad i boendekostnaden per person. 
Alternativ för boende: 
Boende A1: 460:-/pers - Boende på skola 1 natt (fre-lör) inkl helpension. 
Boende A2: 760:-/pers - Boende på skola 2 nätter (fre-sön) inkl helpension. 
Boende B1: 330:-/pers - Boende på skola 1 natt (fre-lör) inkl frukost. 
Boende B2: 530:-/pers - Boende på skola 2 nätter (fre-sön) inkl frukost. 
Innehåll helpension: 
A1: Fredag middag, lördag frukost, lunch 
A2: Fredag middag, lördag frukost, lunch, middag, söndag frukost, lunch 
 
Samtliga måltider serveras på Jernvallsskolan. 
Frukost 06.30-10.00  Lunch 11.00-14.00  Middag 17.00-20.00 
Vill man bo på skola med endast frukost och äta på restaurangen på arenan eller annat 
bokas B-paket.  
 
Samtliga boende spelare och ledare erhåller ett deltagarpaket med cupprodukter, mellanmål 
samt cuparmbandet fyllt med erbjudanden och rabatter. 
 
Betalning av boendeavgift (inkl. deltagaravgift) görs till bankgiro 362-5373 senast 7 januari 
2015 med föreningens namn, åldersklass och antalet spelare/ledare som referens. 



 
 
 
 
ANKOMSTINFORMATION 
Det första som ni ska göra på plats på arenaområdet är att ta er till vår reception för att 
checka in. Receptionen hittar ni i entrén i Göransson Arena. Där finns information och check-
in, deltagararmband, information om omklädningsrum, etc. Här får ni ledare även ut 
deltagarpaketen efter avstämning mot den trupp ni fyllt i på hemsidan. Ni som övernattar i 
skolsal kommer att visas till er skola där skolvärd möter upp er och visar ert rum. 
 
Ett tips: Ni som har möjlighet att hämta deltagarpaketen tidigare än dagen för cupstart är 
välkomna att göra det från och med tisdagen den 26:e januari i vår cupreception i 
Göransson Arena mellan kl. 11:00 och 18:00 dagligen. Ni sparar både er själva och oss 
mycket tid och slipper köa bland hundratals ankommande lag på fredagen den 29:e. Det här 
är en mycket smidig lösning för er att gå direkt till ert omklädningsrum på matchdagen. 
 
MAT I ARENAN 
Restaurangen erbjuder lunch och middagsbuffé i restaurangen på Göransson Arena. Här kan 
ni på ett enkelt sätt äta under helgen. Priset är 85 kr för både lunch och middag.  
 
Restaurangen i Göransson Arena är även öppen för övriga cupbesökare. Restaurangens 
öppettider under cupen: Lunch 11:00-15:00, middag 17:00-20:00. 
 
Vi kan även tipsa om restaurang Monroes, ett par hundra meter sydväst om arenan. De har 
bra specialpriser på sin goda tacobuffé (60 kr.) för cupdeltagare. Även grymma hamburgare, 
värt att prova! De har även pizza, kebab, etc. Visa bara upp ert deltagararmband när ni 
besöker dem så får ni käka tacobuffén till specialpris. Övrig mat till ordinarie pris. 
 
MELLANMÅLSPAKET 
Deltagarpaketet innehåller ett mellanmålspaket till samtliga deltagare. Ni får 
mellanmålspaket motsvarande det antal spelare ni anmält. Mellanmålen hämtas vid vår 
utdelningsdisk på södra kortsidan i Göransson Arena (vid Sandviks aktivitetscenter) under 
följande tider: fredag mellan kl. 19:00 – 23:00, lördag 11:00 – 23:00. Ni väljer själv vilka 
produkter i paketet ni hämtar ut vid olika tillfällen. Paketet innehåller flera produkter och ni 
kan t ex hämta ut valfri produkt på fredagen och resterande på lördagen, lagvis av lagledare 
mot avprickning på lista. 

 
 
SPELREGLER 
Alla spelregler står på hemsidan under fliken ”information”. Om något är oklart, kontakta oss 
för mer information. 
 



 
 
 
 
LAGFOTOGRAFERING/CUPMINNE 
Vi erbjuder tillsammans med vår Partner FOVEA gratis lagfotografering. Ni kommer att få ett 
mail med en länk under januari där ni gör er tidsbokning av er fotograferingstid. Kort efter 
cupen kommer alla deltagare att få ett varsitt lagfoto levererat som ett cupminne till 
respektive förenings kansli. Detta är kostnadsfritt för alla lag och deltagare! FOVEA’s studio 
kommer att finnas vid Göransson Arenas sydöstra hörnplatå. Se bifogad karta. 
 
SJUKVÅRD/SKADOR 
Under hela cupen kommer det att finnas utbildad, ambulansutrustad sjukvårdspersonal på 
plats. De ronderar och har sin bas i sydöstra infarten i Göransson Arena, i ett tält på 
uppvärmningsområdet. Om något skulle hända, kontakta någon av våra 
funktionärer/personal. De kontaktar då vår sjukvårdspersonal för första hjälpen, diagnos, 
smärtlindring eller akutvård via kommunikationsradio. 
 
VIKTIGT VID UPPVÄRMNING 
Inne i Göransson Arena får inga bollar förekomma någonstans förutom på respektive 
spelplan samt uppvärmningsområdet i Göransson Arenas södra ände. Vid händelse att en 
boll slår ut en sprinkler i taket utanför de avsedda områdena blötläggs arenan med 
utrymning som följd och ett bötesbelopp på 10 000 kr tillfaller direkt den som orsakat 
brandlarmet vid oaktsamhet.  
OBS! Beträdande till spelplanerna i Göransson Arena sker endast via uppvärmningsområdet! 
För matcher i Jernvallen (plan 1 och 2) sker uppvärmning i B-hallen. 
 
HITTA HIT, PARKERING OCH BILJETTER TILL MEDRESANDE FÖR SKOLBOENDE DELTAGARE 
Karta och GPS koordinater hittar ni på http://goranssonarena.se/om-goransson-arena/hitta-
hit-parkering/ Vi kommer att ha parkeringsvakter på plats för att upprätthålla ordning och 
service för våra besökare. Vi kommer därför att ha parkeringsavgift på 20 kr per dag. Varje 
lag kommer att få 4 parkeringsbiljetter för alla tre dagarna att användas av 
ledare/chaufförer. Securitas övervakar parkeringen så följ instruktioner från våra P-vakter 
för att undvika böter. P-biljetter och information postas under januari till den adress ni 
uppgivit i er anmälan.  
 
LEDARLOUNGE 
På plan 2 i Göransson Arena, våningen ovanför restaurangen, kommer alla ledare att ha fri 
tillgång till en ledarlounge där Svenska Kyrkan bjuder på Fairtrade-kaffe. Här kan ni komma 
undan och få lite lugn och ro för planering och här har man utsikt över alla spelplaner. Till 
loungen tar man sig enkelt med hiss eller trappor. Rummet heter Verket, nordvästra hörnet. 
Här träffar ni även Glenn Hysén vissa tider för att tjata fotboll, mm. 
Vänligen respektera att loungen enbart är till för ledare och INTE för spelare. 

http://goranssonarena.se/om-goransson-arena/hitta-hit-parkering/
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PARKBADET I SANDVIKEN 
I deltagarpaketet ingår fri entré till Parkbadet, Sandvikens äventyrsbad. Här kan ni när ni vill 
under badets öppettider bada gratis mot uppvisande av cuparmbandet. 
Parkbadet har öppet för cupdeltagare lördag och söndag 10:00 – 17:00. 
Mer info: http://sandviken.se/parkbadet  
 
ALBORGEN, VALBO 
I deltagarpaketet ingår ett kostnadsfritt äventyr hos Alborgen för alla lag. Alborgen är 
abonnerad hela cuplördagen mellan kl. 10:00 – 18:00 för deltagare i Göransson Cup.  
OBS! Här måste ni boka tid! Max 2 timmar/bokning. Tel: 026-13 13 00. 
Mer info: http://www.alborgen.nu/#!  
 
FILMVISNING & SNACKA MED GLENN HYSÉN 
Vid fler tillfällen under cuphelgen kommer filmer att visas i ett av arenans stora 
konferensrum (rum Bruket), här finns en möjlighet att varva ner för våra spelare och ladda 
upp batterin till nästa match. Även Glenn Hysén finns på plats. Glenn pratar om sin karriär; 
tiden före, under och efter IFK Göteborg, landslaget och Liverpool. Här blir det även ett 
diskussionsforum om allt mellan himmel och jord där alla får ställa frågor av alla slag. Glenn 
finns i ledarloungen (rum Verket) på lördagen, tider meddelas senare. Mer information 
kommer på hemsidan och finns även i receptionen på plats i arenan. 
 
AKTIVITETER I GÖRANSSON ARENA 
Som vanligt erbjuder vi  fler aktiviteter runt om i arenan som t ex Sandviks aktivitetsområde i 
södra kortsidan och övriga runt om i hela arenan.  
 
INVIGNING OCH UPPTRÄDANDE 
På fredagens eftermiddag, ca kl. 19:30 kommer vi att inviga cupen tillsammans med diverse 
uppträdanden och klubbpresentationer på storbildsskärmen. Vi kommer då att ha ett 
kortare spelavbrott för att alla ska kunna se. Även på lördagen ca kl. 16:30 har vi spelavbrott 
för uppträdande från innerplan i Göransson Arena.  
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BOENDE I SKOLOR 
Efter incheckning i cupreceptionen i Göransson Arena tar ni er till den skola där ni bor. Där 
möter skolvärd upp och visar er till ert rum. Skolvärd finns på plats dygnet runt för er service. 
Det kommer även att finnas enklare kioskförsäljning i de flesta skolor. Alla måltider för 
skolboende sker i Jernvalsskolans matsal, 100 meter söder om Göransson Arena. Samtliga 
skolor är inom ett avstånd på 2 km från arenan och finns utmärkt på kartan. Tilldelningen av 
skolorna kommer att informeras alla lag senast en vecka innan cupstart. 
Vi jobbar även för att en busslinga skall gå runt vid alla skolor och till arenan under hela 
helgen för er som inte har transportmedel med er. 
 
 
KONTAKTINFORMATION 
 
Anders Eriksson Evenemangsansvarig  
070-633 74 84, anders.eriksson@sandvikensif.se 
 
Övrig cupledning 
Anders Boman Anmälningar, sportsliga frågor 
073-399 28 12, anders.boman@sandvikensif.se  
 
Hanna Bergfoth Boendefrågor, incheckning 
070-665 05 64, hanna@sandvikensif.se  
 
Krister Parling Marknad & evenemang 
073-236 88 61, parling@sandvikensif.se 
 
Sandvikens IF Kansli 
026-455 59 93 säkrast förmiddagar, kansli@sandvikensif.se  
 
 

Slutligen så vill vi passa på att önska er en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 
 
Vi ses i januari! 
 
//Tävlingsledningen, Göransson Cup 

 

www.goranssoncup.se 
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