
Starta säsongen 2020/2021 i Mariestad
– varmt välkomna till Vänerns Pärla Cup 2020!

Lördag 26/9 - P06/P07  Lördag 3/10 - F06/F07
Söndag 27/9 - P08/09  Söndag 4/10 - F08/F09

Fem matcher på en dag

Alla lag spelar fem matcher. Först tre matcher i ett 

gruppspel där lottningen styrs så att man möter 

lag från andra distrikt. Därefter spelas två matcher 

mot lag med samma placering i gruppspelet. I varje 

klass deltar 16 eller 20 lag.

Bekvämt med allt samlat inom gångavstånd.

Matcherna spelas i NOVAB Arena med fyra planer 

och UNICA-hallen (en plan) som ligger 400 meter 

bort. Möjlighet till lunch, middag och Logi med 

 frukost erbjuds på en intilliggande skola.

Prisvärt

Övernattning med rejäl frukost för 150:-/person 

och lunch för 75:-/person. Anmälningsavgiften är 

2400:-. Totalkostnaden för ett lag som övernattar, 

äter frukost och lunch stannar därför inklusive 

 anmälningsavgiften på cirka 365:-/person.

Kul runtomkring!

Tävlingar, försäljning av innebandyartiklar, gratis 

lagfotografering med mera gör så att tiden mellan 

matcherna går fort.

www.vanernsparlacup.cups.nu

Vänerns Pärla Cup har sedan starten 2014 blivit ett 

givet inslag för många klubbar att inleda säsongen 

med. Det är en av landets största och mest upp-

skattade försäsongscuper. Under 2019 deltog 144 

lag från 11 olika distrikt samt Norge. Sammanlagt 

spelades 360 matcher i NOVAB Arena.
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Kombinera VPC med träningsläger
– bygg laganda under en helg i Mariestad!

Kontaktperson: Malcolm Schäfer • 073-619 75 76 • Mathias Forsling 073-5004935 • info@lockerud.nu

Anmäl er nu!
Antalet lägerpaket är begränsade  
och det är först till kvarn som gäller.

www.vanernsparlacup.cups.nu

Spela cup ena dagen och träna  

eller ha aktiviteter den andra! 

Med NOVAB Arena och Vadsbo-

gymnasiet som bas för cup, logi och 

 måltider finns möjligheter att träna i 

närliggande hall.

Träna ett pass på fredag kväll och 

 ytterligare två under lördag  alternativt 

söndag. Tillgång till fullstor hall med 

bollar och västar på plats. Vi tipsar 

dessutom gärna om  andra möjliga 

 aktiviteter i och kring Mariestad.

Kontakta Malcolm eller Mathias  

(se nedan) för mer  information och 

 diskussion kring ert upplägg.

3 dagars
lägerpaket  
Fredag–Söndag
2 x övernattning
2 x frukost
2 x lunch
1 x middag (lördag)
3 x träningspass

2 dagars
lägerpaket  
 
Lördag–Söndag
1 x övernattning
1 x frukost
2 x lunch
1 x middag (lördag)
2 x träningspass

625:-/person450:-/person

2 ledare ingår fritt! 2 ledare ingår fritt!
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