
 

 
 
 

 
Hej, 
Varmt välkommen till Göransson Cup och Sandviken 10-12 februari. 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 deltar 313 lag!!  
 
Vi kommer även under 2017 års cup att kunna erbjuda alla deltagare en hel del upplevelser i arenan 
och närområdet. 
 
Kolla gärna på cupens Facebook-sida. Besök och ”gilla” så hänger ni med i informationsflödet. 
https://www.facebook.com/goranssoncup 
 
Nytt för cupen 2017 är att vi spelar på 7 planer inne i Göransson Arena och 2 planer på Jernvallen (A-
hall), endast 100 meter från Göransson Arena där även vår andra nyhet Funzone ligger (B-hall). 
 

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. 
 
 
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.  
OBS! Boende på skola checkar in på Göransson Arena och kan efter incheckning åka för 
inkvartering på er skola. 
 
Ett tips: Ni som har möjlighet att hämta deltagarpaketen tidigare än dagen för cupstart är välkomna 
att göra det från och med tisdagen den 7:e februari i vår cupreception i Göransson Arena mellan  
kl. 11:00 och 17:00 dagligen. Ni sparar både er själva och oss mycket tid och slipper köa bland 
hundratals ankommande lag på fredagen den 10:e. Det här är en mycket smidig lösning för er att gå 
direkt till ett omklädningsrum på matchdagen. 
 
 
MELLANMÅLSPAKET 
Deltagarpaketet innehåller ett mellanmålspaket till samtliga deltagare. Ni får ETT mellanmålspaket 
motsvarande det antal spelare ni anmält. Mellanmålen hämtas vid vår utdelningsdisk i Jernvallens 
cafeteria (A-hall) under följande tider: fredag mellan kl. 19:00 – 23:00, lördag 09:00 – 23:00. Paketet 
innehåller flera produkter (drickbart och ätbart) och ni hämtar ut samtliga paket till ert lag vid ett och 
samma tillfälle. 
 

https://www.facebook.com/goranssoncup


 

BOENDE I SKOLOR 
Efter incheckning i boende-receptionen i Göransson Arena tar ni er till den skola där ni bor, 
vägbeskrivning hittar ni i cupappen. Där möter skolvärd upp och visar er till ert rum. Skolvärd finns på 
plats dygnet runt för er service. Det finns ingen kioskförsäljning på skolorna.  
Lunch och middag för skolboende sker i Jernvalsskolans matsal, 100 meter söder om Göransson 
Arena. Samtliga skolor är inom ett avstånd på 3 km från arenan och finns utmärkt på kartan på 
hemsidan samt i appen. Tilldelningen av skolorna kommer att informeras alla lag senast en vecka 
innan cupstart.  
Frukost serveras på respektive skola men boende på Olsbackaskolan och Murgårdsskolan äter frukost 
på Jernvallsskolan. 
En busslinga kommer att gå runt vid alla skolor och till arenan under hela helgen för er som inte har 
transportmedel med er. Denna kan användas för resor till och från arenan. 
Tider kommer ut i appen inom kort. 
 
Meny för skolboende (Serveras på Jernvallsskolan) 
Middag fredag kl 17-20 
Ugns griljerad kycklingklubba med primörris samt pico de 
gallo salsa samt mangoraja 
Lunch lördag kl 11-15 
Tacos inspirerad lasagne 
Middag lördag kl 17-20 
Spanska färsbiffar serveras med potatisgratäng samt 
hemslagen bearnaise 
Lunch Söndag kl 11-15 
Kyckling nuggets med krämig sweetchilli dipp samt 
ungsrostad potatis 
 
PARKERING OCH BILJETTER  
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.  
Vid första ankomst till arenan för incheckning talar ni om för P-vakt att ni är ett deltagande lag och 
släpps då in gratis. 
Entrépriser för besökare 2017 är dagkort 60:- och turneringskort 100:- (Ungdom 12-16 år 20:-) 
 
OMKLÄDNINGSRUM 
Omklädningsrum finns i Göransson Arena, Ishallen och Jernvallens A-hall uppmärkta flickor eller 
pojkar. 
Vi rekommenderar att använda omklädning i ishallen och Jernvallens A-hall då dessa nyttjas minst. 
Vi rekommenderar alla boende lag att byta om på skolan samt för er som har duschmöjlighet även 
nyttja dessa på skolorna. 
 
Ta alltid med er era värdesaker från omklädningsrummen när ni lämnar för match då väldigt många 
lag som delar på omklädningsrummen. 
 
VIKTIGT VID UPPVÄRMNING 
Inne i Göransson Arena får inga bollar förekomma någonstans förutom på respektive spelplan samt 
uppvärmningsområdet i Göransson Arenas innerplans 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 korridorer utan boll samt på planer innan 
match. 
 
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 och tilltugg. 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.  
Vänligen respektera att loungen enbart är till för ledare och INTE för spelare. 
 
FUNZONE 
I Jernvallens B-hall har vi en Funzone som är gratis för deltagare mot uppvisande av deltagararmband 
och den kommer att ta in nya grupper varje heltimme för att lokalen har begränsningar i antal, så 
varje heltimme kommer nya in och de som besökt får ställa sig i kö eller återkomma vid annat 
tillfälle. Funzone är öppet fredag 18-22 samt lördag 10-22. 
För övriga besökare kostar Funzone 100:- för hela helgen och dessa band köps i Göransson Arena.  
 
PARKBADET 
Som deltagare går ni gratis på Parkbadet i Sandviken mot uppvisande av deltagararmband. 
Öppettider under cuphelgen är Fredag 06.30-20.30 Lördag/Söndag 10.00-17.00 
 
ALBORGEN ÄVENTYRSHUS 
Som deltagare har ni möjlighet att prova på Alborgen i Valbo (ca 2 mil öst om Sandviken). 
Detta kan göras under lördagen kl 9-13 (senast ankomsttid kl 11) samt kl 15-19 (senast ankomsttid kl 
17). Man har totalt 2 timmar på plats inkl introduktion. 
Bokning sker per telefon eller mail till Alborgen och det finns begränsat antal platser. 
Adress: Persborgsvägen 20, 818 92 Valbo 
Tel: 026-13 13 00 
Mail: info@alborgen.nu  
 
BOWLING 
Samtliga deltagare har möjlighet att spela bowling i Jernvallens A-hall (bottenvåning). 
Kostnaden är endast 50:-/bana och timme. 
Bowlingen är öppen lördagen mellan kl 10-17, endast drop in gäller. 

 
Meny Restaurang Jernet (Göransson Arena) 
Inklusive: Sallad, bröd, dryck och kaffe  
85 kr (barn under 6 år 45 kr)  
 
Fredag middag 17.00-20.00  
Tacobuffé med tillbehör  
Lördag lunch 11.00-15.00  
Ångad rödspätta med vitvinssås  
Kycklinggryta med vitlök och örter  
Lördag middag 17.00-20.00  
Helstekt karré, sky, rostad potatis och bearnaise  
Söndag lunch 11.00-15.00  
Korvstroganoff med ris  
Ugnstekt torsk med röd curry, kokosgrädde, lime, vitlök och chili 
 

Hjärtligt välkommen till Göransson Cup! 
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