
 
 

 

  
INFORMATION INFÖR GÖRANSSON CUP 2019 

 
 
Varmt välkommen till Göransson Cup och Sandviken  Gilla oss på Facebook för att ta del av 
25 - 27 januari. Vi ser fram emot att träffa er alla och  nyheter kring cupen: 
vi hoppas, tillsammans med våra partners, kunna ge   
er en bra upplevelse av Sandviken och i våra arenor.   @Goranssoncup 
Under årets cup kommer vi kunna erbjuda alla del-  https://www.facebook.com/ 

tagare en hel del upplevelser i arenan och närområdet.   goranssoncup  
       

NYHETER, TÄVLINGAR OCH ”PROVA PÅ” 

Succén Funzone är tillbaka som erbjuder deltagare att Kom ihåg att hämta Göransson Cup-appen 
testa aktiviteter som lasergame, archery tag,  I appen hittar du allt du behöver veta om 
bumberballs mm. Dessutom kommer vi att arrangera matchtider, tabeller och resultat, som 
tävlingar och ”prova på”- aktiviteter i vårt aktivitetsområde rapporteras live från cupen. 
tillsammans med Framsteget och Rapatac i södra foaljén. 
Samt att Dome Adrenaline Zone har aktiviteter på innerplan.       
 

Nytt för i år är att samtliga matcher i Göransson Arena plan 1-7 kommer att sändas i 
samarbete med Solid Sports och vara tillgänglig som pay per view i vår app eller på 
https://solidsport.com/goransson-cup. Alla som inte kan vara på plats under cupen 
kan redan nu gå in och köpa sitt All-access pass för att se samtliga matcher live eller i 
efterhand eller köpa specifika matcher vilket även kan göras direkt i cup-appen. 
 

 

KONTANTBEGRÄNSAD ARENA 

Vi kommer att övergå till ett kontantfritt evenemang till år 2020 och redan i år kommer det att 
vara begränsat gällande kontanta köp. Vi tar swish och kort på samtliga betalställen och 
kontanter på vissa ställen. 

 

ANKOMSTINFORMATION 

Det första 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, check-in, deltagararmband, 
information om omklädningsrum etc. Här får ni ledare även ut deltagarpaketen efter avstämning mot de 
deltagarkort ni fyllt i på hemsidan. Ni som övernattar i skolsal kommer vid incheckning att visas till er 
skola där en boendevärd möter upp er och visar ert rum.  
OBS! Ni måste checka in vid arenan innan ni får tillgång till ert boende. Läs mer under ”Boende i skolor” 
 

TIPS INFÖR ANKOMST 

Ni som har möjlighet att hämta deltagarpaketen tidigare än dagen för cup-start är välkomna att göra det 
från och med tisdagen den 22:e januari i vår cup-reception i Göransson Arena mellan kl. 11:00-17:00 
dagligen. Ni sparar både er själva och oss mycket tid och slipper köa bland hundratals ankommande lag på 
fredagen den 25:e. Det här är en mycket smidig lösning för er att gå direkt till ett omklädningsrum på 
matchdagen. OBS! Gäller ej boende lag. 
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BOENDE I SKOLOR 

Incheckning för boende på skolor sker i vår reception i Göransson Arena där ni erhåller all information om 
ert boende samt nycklar/taggar, incheckning kan göras från kl. 14:00 fredag 25/1.  
OBS! Inkvartering på er skola kan göras från kl. 18.00 fredag, EJ TIDIGARE!  
 
På er skola möter boendevärd upp och visar er till ert rum. Boendevärd finns på plats dygnet runt för er 
service, vissa skolor har delade boendevärdar men ni kan alltid ringa er värd om den ej är på plats på er 
skola. Måltider för skolboende sker i Jernvalsskolans matsal, Murgårdsskolans matsal och 
Björksätraskolans matsal, ni har tilldelats en specifik skola ni äter på samt får band som skall bäras på 
armen för detta. Samtliga skolor är inom ett avstånd på 2,5 km från arenan och finns utmärkt på kartan. 
Tilldelningen av skola finns publicerat på er lagsida. 
Utcheckning skall göras senast kl. 13 avresedagen enligt instruktioner ni får på plats, se boenderegler. 

 

MENY FÖR SKOLBOENDE  

Till samtliga måltider ingår hårt bröd, smör, råkostbord, mjölk och vatten. Serveras på Jernvallsskolan, 
Murgårdsskolan och Björksätraskolan. 
 
Middag fredag kl 17-20  Taco buffé 
Frukost lördag kl 06.30-10.30 Frukostbuffé 
Lunch lördag kl 11-14  Korv Stroganoff med ris 
Middag lördag kl 17-20  Kycklingfilé, klyftpotatis, vitlöksdressing 
Frukost söndag kl 06.30-10.30 Frukostbuffé 
Lunch söndag kl 11-14  Spaghetti med köttfärssås 
 

MELLANMÅLSPAKET 

Deltagarpaketet innehåller ett mellanmålspaket till samtliga deltagare. Ni får mellanmålspaket mot-
svarande det antal deltagarkort ni anmält. Mellanmålen delas ut vid vår incheckningsdisk/reception 
fredag 18-23, lördag 9-23. Paketet innehåller flera produkter (drickbart och ätbart) och ni får ut samtliga 
produkter till ert lag vid ett och samma tillfälle. 

CUP-BUSSEN 

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. Bussen har även hållplats vid 
Parkbadet och resecentrum (station). Samtliga spelare/ledare åker gratis på Cup-bussen hela helgen 
mot uppvisande av cup-armband. Busstider hittar du i cup-reception, appen och hemsidan. 
 

PARKERING 

Vi kommer att ha parkeringsvakter på plats för att upprätthålla ordning och service för våra besökare. Vi 
kommer därför att ta parkeringsavgift på 20 kr per dag eller 40 kr för hela helgen. Varje lag kommer att få 
3 parkeringsbiljetter för hela helgen att användas av ledare/chaufförer vid incheckning, vid första 
ankomst meddelar ni att ni är spelande lag. Securitas övervakar parkeringen så följ instruktioner från våra 
P-vakter för att undvika böter.  
 

ENTRÈ BESÖKARE 

Entrépriser för besökare är dagband vuxen 60:-, turneringsband vuxen 100:-, turneringsband ungdom 20:- 
Barn under 12 år gratis. Barn och ungdom kan lägga till 60:- för turneringsband inkl Funzone. 
 
 
 
 



OMKLÄDNINGSRUM 

Omklädningsrum finns i Göransson Arena och Jernvallens A-hall. Dörrar är märkta flickor eller pojkar och 
rummen är avsedda för snabbt ombyte i samband med match, ej för genomgångar. Vid match lämnas ej 
kläder mm i omklädningsrummen då andra lag skall få plats. Vi föreslår alla att komma ombytta i den 
mån det går då det är begränsat med omklädningsrum. För er som bor på följande skolor finns 
duschmöjligheter i skolans gymnastiksal eller förskolans avdelning. 
Björksätraskolan 
Sätralinjens förskola (gymnastiksal Björksätraskolan) 
Vallhovsskolan (Begränsade tider) 
Murgårdsskolan (Begränsade tider) 
Blåsippans förskola 
Björkparkens förskola 
Jernvallens förskola 
 

UPPVÄRMNING 

Inne i Göransson Arena och A-hallen får inga bollar förekomma någonstans förutom på respektive 
spelplan samt uppvärmningsområdet i Göransson Arenas sydöstra ände. Nedgång till 
uppvärmningsområdet sker vid sektion F. OBS! Beträdande till spelplanerna i Göransson Arena sker 
endast via uppvärmnings-området! För matcher i Jernvallens A-hall (JV1 och JV2) sker uppvärmning i 
korridorer. 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. 
 

LEDARLOUNGE OBS! Ny plats!! 

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 hissen till 
vänster om restaurangen våning 1 samt trapphus. Rummet heter Bruket, nordöstra hörnet. Här träffar ni 
även någon igenkänd fotbollsprofil som delar med sig av sina erfarenheter. Vänligen respektera att 
loungen enbart är till för ledare och INTE för spelare. 
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger världen 
om. Genom att samarbeta i exempelvis ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter 
och skapar en tryggare tillvaro utan våld.  
2019 lottar vi ut två signerade landslagströjor, dam- och herr samt en signerad fotboll av herrlandslaget. 

 
FAIR PLAY 
I samarbete med vår huvudpartner Sandvik delas varje år ut ett pris till ett flick- respektive pojklag som på 
något sätt varit ett föredöme gällande positivt uppträdande på och utanför planen. Detta röstas fram av 
er ledare i deltagande lag och priset är på 5000:- till respektive lag. Då få nomineringar har kommit in 
tidigare år lottar vi i år ut två GRATIS ANMÄLAN till nästa års cup av alla som röstar. Läs mer i bifogat blad. 

 
MAT I ARENAN 

I Göransson Arena finns ett stort utbud av mat och dryck. 
Stora restaurangen Jernet har öppet för lunch och middag samt att ni hittar Mr Panini (varma smörgåsar) 
och kiosker i publikgångar på Göransson Arena samt i A-hallen. I våra kiosker finns utöver fika och godis 
även korv och hamburgare. 

 

 

 



RESTAURANG JERNET – GÖRANSSON ARENA  

Inklusive: Sallad, bröd, dryck och kaffe 95 kr (barn under 6 år 45 kr). Serveras på Göransson Arena. 
 
Fredag middag 17-20, Lördag lunch 11-15, Lördag middag 17-20, Söndag lunch 11-15 

 

BESÖK SANDVIK I ARENAN 
Gillar du att skapa, utmana och tänka? Då ska du besöka Sandviks tre monterytor och tillsammans med 
Göranssonska skolan och Tekniska museet utlovas spännande upplevelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 då 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 18-23 samt lördag 9-23. 
För övriga besökare kostar Funzone 60:- för hela helgen och dessa band köps i Göransson Arena. 
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DOME Adrenaline zone (AKTIVITETSOMRÅDE) 

I Göransson Arenas södra kortsida hittar ni vårt aktivitetsområde för deltagare och besökare där man kan 
prova på trampolin, airtrack mm tillsammans med Dome Adrenaline Zone.  
Dome delar även ut fribiljetter till samtliga spelare i segrande finallag 13-17 år, värde 250:-/st. 
Nedgång till aktivitetsområdet sker vid sektion N i arenans västra publikgång. 

 

                   

 

KIDS LOUNGE 

I arenans södra foaljé har alla barn och ungdomar möjlighet att både koppla av men även 
aktivera sig med intressanta knep och knåp som robotprogrammering, nattduellen (Mästarnas 
Mästare) etc. Aktiviteterna genomför av Sandvikens IF Framsteget och Rapatac. 

 

 

 

 

 

ALBORGEN ÄVENTYRSHUS (gratis och ENDAST för deltagare) 

Alborgen ligger i Valbo ca 15 min med bil från arenan och erbjuder tävlingar i form av kluriga celler som 
Fångarna på Fortet. Alborgen är öppen för deltagare under lördagen kl. 10:00-18:00 (senast ankomsttid kl 
16). 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    
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PARKBADET (gratis för deltagare) 

Parkbadet ligger mitt i Sandviken endast 1,5 km från arenan, om ni inte går till fots kan ni ta er dit med vår 
cup-buss som har hållplats utanför badet. Hos Parkbadet kan ni roa er i de helt nya vattenrutschbanorna 
samt äventyrsbad, hoppbassäng, simbassäng och bubbelpooler. Öppettider under cuphelgen är fredag kl.  
06.30-20.30 Lördag/Söndag 10.00-17.00 
 

  
 
OBS! Endast cup-deltagare har gratis entré till Parkbadet och Alborgen mot uppvisande av armband, ej 
medföljande som syskon etc. 
 

UPPTRÄDANDEN 

För 4:e året i rad kommer Emilfreestyle (Emil Jylhänlahti) att vara i Göransson Arena. Emil kommer att 
köra en show på lördagen vid spelavbrottet ca 16.20 samt utmana några som törs. 
Läs mer om Emil på www.emilfreestyle.se  
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KARTA CUPOMRÅDE  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN! 


