
Storsjöcupens Para Trophy spelas 2018 onsdag 4:e till lördag 7:e juli i Östersund. Vi erbjuder bo-
ende och gruppspel på naturskönt belägna Frösön. Matcherna spelas på en av Lövsta aktiv-
itetscentrums mycket fina konstgräsplaner. Självklart spelas samtidigt där också matcher i alla 
andra klasser i Storsjöcupen. På lördagen spelas sedan alla klassers finaler på Odensala sport-
fält.

Vårt mål är att ha två klasser, Div 1 och Div 2. Max två spelare från Div 2 får spela i respektive 
match i Div 1, och dessa två ska vara tydligt markerade. Om det är samma två spelare i efter-
följande match behövs ingen ny laguppställning lämnas in, men vid ändring så lämnas det in en 
ny laguppställning till Paratrophyvärden innan matchstart! Regler för Para Trophy finns på vår
hemsida. (www.storsjocupen.se)

Anmälningsavgiften är 1200kr/lag samt 800kr/person. I avgiften ingår boende från onsdag till 
lördag. De som vill är välkomna att komma redan på tisdagen för att delta i vår invigning! 

Måltider frukost, lunch o middag onsdag till fredag samt frukost och lunch lördag. Måltiderna äts 
på den förläggning där Ni bor. Därutöver ingår fria bussresor såväl med vår cupbusslinje som 
med Stadsbussarna. Dessutom ingår discokvällar onsdag och torsdag. Gemensam aktivitet
för Paraklassen på torsdag kväll. 

Om ni väljer att ordna eget boende blir priset 300kr/person. I detta pris ingår fria bussresor 
såväl med vår cupbusslinje som med Stadsbussarna samt disco. 

Anmälan till Para Trophy gör ni lättast på hemsidan eller att Ni sänder ett e-mail till: 
kansli@storsjocupen.se så tar vi kontakt med Er för att få de uppgifter vi behöver. 
Frågor kan Ni också skicka via e-mail kansli@storsjocupen.se eller ringa Marika på 
vårt kansli 070-654 22 99 eller paravärden Kenth Karlsson uklass@storsjocupen.se

  Välkommen till Storsjöcupen
                        2 juli - 7 juli 2018           

STORSJÖCUPEN

Leif
Typewritten Text
     PARA TROPHY STORSJÖCUPEN 2018

Leif
Typewritten Text

Leif
Typewritten Text

Leif
Typewritten Text

Leif
Typewritten Text

Leif
Typewritten Text




