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Cuptidningen är en annonsbilaga  
från Storsjöcupen i samarbete  
med MittMedia Företagsmarknad.

Annonsförsäljning: Storsjöcupen och 
Mittmedia Företagsmarknad, Östersund    

Ansvariga för Storsjöcupstidningen:   
Peter Andersson, 070-670 80 41  
verksamhetschef@storsjocupen.se

Benny Brovinger, 070-656 98 99  
samordnare@storsjocupen.se   

Text och foto: Roland Olsen  
Text och foto där inget annat anges:  
Storsjöcupen

Grafisk form: MittMedia Medieproduktion    
Tryck: MittMedia Print 2019

FA
IR

 G
AMES

FA
IR

 GAMES

Gästande lag och besökare till den 47:e upplagan av Storsjöcupen  
– en av de äldsta barn- och ungdomscuperna i fotboll:

Varmt välkomna till 
Storsjöcupen 2019 
365 dagar, ett år och lite till… Så länge har nu jag fått äran att 
vara ordförande för Storsjöcupen. Ett år där vi tydligt tillsam-
mans tagit sikte på framtiden, vad är vi och vad vill vi? Men 
kanske den viktigaste frågan, hur kliver vi framåt med histo-
rien som styrka och drivkraft? 

Precis som då, för 365 dagar sedan och lite till så sa jag ja att 
leda detta arbete framåt med en magkänsla som alltid värmde 
och den har jag verkligen hållit fast vid. För den skull så har 
året inneburit en del tuffa beslut, några gånger har jag allt räk-
nat till 10 och visst har jag ibland kört fast. Men jag har också 
glatt mig och känt en enorm drivkraft av de som har funnits 
omkring mig. Förra årets cup valde jag med sittande styrelse att 
finnas ute i verkligheten. Jag sålde pizzor, dirigerade husvagn-
sekipage, lyssnade på våra skolvärdar, agerade praktikant till 
vår säkerhetschef, mötte våra feriearbetande ungdomar och 
allt där i mellan som kan hända. Det blev dubbelbokningar av 
arenan, en rullskidåkare som gjorde sig illa, språksvårigheter 
i våra kök och massor, massor mer… men det gav mig och oss 
en extremt bra bild av vart vi behöver befinna oss i framtiden. 

Visste du som läser dessa rader att vi till exempel har ett sam-
arbete med ungdomsgruppen, fantastiska ungdomar som till-
sammans med oss hittar en ny chans att betyda. Frivården, att 
vi tillsammans kan skapa en möjlighet att starta om. 

Det är det som på riktigt driver mig som 
ordförande framåt. Lägg då på alla leenden 
jag möter under veckan, alla målgester, alla 
nyfikna besökare och hejande supportrar. 

Vi är viktiga och vi gör skillnad för så många fler än 
jag hade en aning om för 365 dagar sedan och lite till. Du som 
verkar och finns här… min önskan framåt är att du också ser oss 
och sätter ett värde på det vi gör. Förra året drog Storsjöcupen in 
dryga 61 miljoner kronor i direkta effekter att vårt arrangemang, 
hur vill just du vara med oss framåt? 

Vi gör detta för våra barn och ungdomar, allt överskott går  
tillbaka till vår framtid. Det är mitt varför och jag hoppas att vi 
hörs många gånger de kommande 365 dagarna och lite till…

                      Varmt välkommen!

Ordförande,  
Föreningen Storsjöcupen 
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Välkommen till 
ICA Kvantum 

Lillänge
Hos oss hittar du ett av  

Jämtlands största matsortiment!

ICA.se/nyakvantumostersund •  063–685 66 00 •  Hagvägen 13

ÖPPET ALLA DAGAR 8–22
Priserna gäller 1–7/7 
med reservation för slutförsäljning.

Hagvägen 13

Lillänge

Lillänge

LÖSVIKTSGODIS
Karamellkungen
Max 1 kg/hushåll 

39:-/kg
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Hej och välkomna  
till fotbollsfesten!
Det finns några få evenemang som under året verkligen tar 
över Östersund och helt sätter sin prägel på stan och på oss 
som bor här. Storsjöcupen är ett av dem. Under cupen andas, 
lever och pratar stan ungdomsfotboll, (och för den delen pra-
tas det påfallande ofta fotboll på norska, vilket gläder oss extra 
mycket.) 

Därför är det med särskild glädje och stolhet som jag på 
Östersunds kommuns vägnar hälsar alla spelare, ledare och 
familjer till en veckas fotbollsfest i Östersund.

I kommunen försöker vi jobba tätt ihop med Storsjöcupen 
för att allt praktiskt ska fungera bra som möjligt, och i år tar 
vi första steget i en tre-årig plan för att tillsammans utveck-
la cupen till något ännu bättre och ännu större. Kommunen 
kan stötta ekonomiskt och praktiskt, men engagemanget och 
visionerna kommer som alltid från klubbarna och männis-
korna bakom cupen.

Jag är säker på att Östersund kommer att visa upp sig från sin 
bästa sida under fotbollsveckan. När ni inte står runt planer-
na eller servar spelande barn och ungdomar hoppas jag att ni 
tar chansen att uppleva vår fina stad. Vi har just blivit utsed-
da till Årets Stadskärna i Sverige 2019.  Ta en sväng genom 
centrum ner till Badhusparken och Surfbukten så tror jag ni 
förstår varför. 

Njut av fotbollen, festen och Östersund, och ännu en gång 
– hjärtligt välkomna!

Bosse Svensson
Kommunstyrelsens ordförande

SAMARBETSPARTNERS 2019

ÖstersundÖstersund

.se

Hotell 
Östersund
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Lösviktsgodis
Privab. Jmf pris 59:90kr/kg

590

/hg

Pepsi. 10-pack. Jmf pris 10:59kr/lit exkl pant
Pepsi Max 10-p

3995

/st
+pant

Arla, 1100g. 26%. Jmf pris 49:90kr/kg
Hushållsost

4990

/kg

Polarbröd. 900g. Jmf pris 38,:83kr/kg
Vete & Rågkaka

2990

/st

Följ oss på sociala medier för att ta del av tävlingar och information

Med reservation för tryckfel & slutförsäljning.

facebook.com/icaare icasupermarketare

VAR MED OCH TÄVLA I ÅRE
Utmana dina vänner och lagkamrater i vem som kan få till det bästa 
skottet. Kom förbi Stationshuset för att testa våran hastighetsmätare 
och ta del av roliga tävlingar. 

Var? Utanför Stationshuset i Åre
När? Fredag, Lördag & Söndag. 5 - 7 juli. Mellan kl 13-16

Du kommer ha chans att vinna fina priser från företag som
OLW, NJIE, COCA-COLA, INTERSPORT & ICAÅRE.

Alltid bra pris 
på det du gillar
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Peter har tagit plats som verksamhets-
chef, en nyinrättad tjänst i Storsjöcupen. 
Man kan säga att han är styrelsens både 
högra och vänstra hand.

– Jag gillar inte ordet chef. Det hade känts 
bättre med verksamhetsledare, säger han.

Storsjöcupen är ett mycket välmående 
arrangemang. Precis som det alltid varit.

Och i år blir det förhoppningsvis nytt 
deltagarrekord igen med över 500 lag.  
Det ökar som det alltid gjort.

Men! Det finns alltid en fara i att slå  
sig till ro. Det kan innebära ett stopp i 
utvecklingen snabbare än man anar.  
Det är bland annat det som Peter Anders- 
son ska förhindra.

– Det är där receptet finns, att använda 
sig av allt bra som hänt under drygt 40 år, 
men att också fälla upp skygglapparna och 
inse att saker och ting händer runt om-
kring oss. Och oavsett om vi vill det eller 
inte, kommer det att påverka oss, direkt 
och indirekt samt på både kort och lång 
sikt förklarar Peter Andersson.

– Liksom alla organisationer som ham-
nar i någon form av förvaltningsfas måste 
man våga lämna det trygga och tänka nytt 
men det är alltid en utmaning.

Allt detta ligger inom ramen för Storsjö-
cupens mål- och visionsarbete 2024. Det 
ligger också inom ramen för hela idrotts-
rörelsens utvecklingsarbete, med direktiv 
från Riksidrottsförbundet inom ramen 
för Strategi 2025.

– Vi måste förändra en del saker, för 
idrottsrörelsen är lite i gungning. Vi  
tappar barnen  från idrotten i yngre och 
yngre åldrar. Det finns mycket att göra, 
för svensk idrott har i mångt och mycket 
sett ut likadan i 100 år.

Storsjöcupen håller också successivt  
på att omorganisera sig. Att anställa 
Peter Andersson som verksamhetschef  
är förstås en del i det pusslet.

– Det finns fortfarande mycket utveck-
lingspotential. Mycket har gått på rutin 
och det har funkat jättebra, men vi försö-
ker att plocka ner alla bollar och på något 
sätt styra om det lite, menar Peter.

– Kunskapen och erfarenheten i den  
här organisationen är fantastisk, men er-
farenheten kan också vara en av de största 
bromsklossarna mot förändring.

På fotbollsplanerna kommer det mesta 
att vara sig likt. Det blir lite smärre juste- 
ringar i tävlingsbestämmelserna.Bland 
annat blir cupen lite restriktivare med  
åldersdispenser.

Som nämnts fortsätter turneringen att 
växa. I år är det för första gången över 500 
deltagande lag, och hela våren har 60–70 
lag stått på väntelista.

– Med över 500 lag är det maxat över-
allt. Med allt från fotbollsplaner, boende, 
matlagning, kök och så vidare. Vi skulle 
kunna växa hur mycket som helst, men 

det är inget självändamål för oss. För oss 
handlar det om att leverera en bra och 
trovärdig turnering med kvalitet på allt. 

– Jag förstår värdet av att växa med tanke 
på att cupen drar in drygt 60 miljoner  
till kommunen och besöksnäringen med 
upp emot 23 000 inresta personer. Men 
då måste vi ha 10 fotbollsplaner till och 
fler skolor att bo i.

Efter fem månader på sina nya tjänst har 
Peter Andersson insett att den ”skuta” 
vi beskrivit tidigare i artikeln är väldigt, 
väldigt stor.

– Tjänsten är intressant. Det är väl  
ungefär så långt som jag nått på fem  
månader, säger han och skrattar. 

– Det är en våldsamt stor apparat och 
jag blir varse om det varje dag. 6–7 nya 
ärenden om dagen dyker upp och jag kan 
sitta hemma på kvällarna och tycka att 
jag är tvåa och trea på bollarna. 

– Men livsnerven är att få vara i idrotts-
rörelsen! Det är en sådan förmån så att 
det inte går att beskriva.

51-årige Peter Andersson är ett allt 
annat än nytt namn i den jämtländska  
fotbollen. Efter en karriär i det mili- 
tära har han jobbat på SISU, Idrotts- 
förbundet, i 13 år. 

Som fotbollsledare har han bland  
annat funnits i Östersunds FK och  
Östersunds DFF lokalt, och på nationell  
nivå har han varit spelarutbildare för 
Svenska Fotbollförbundet i sju år. I  
samband med det ingick han även i trä-
narstaben som tränare för det svenska 
P91-landslaget under några år.

»Vi kan inte låta historien 
styra oss hur länge som helst, 
vi ska bevara och utveckla  
några delar av den. 
Sedan måste vi anpassa oss till verkligheten och 
behoven där ute, och våga skapa och skriva ny historia. «

Peter Andersson, 51, står längst fram i fören när den stora skutan  
som heter Storsjöcupen ska vridas runt och följa med i förändringens vind.

PETER ANDERSSON 
PLOCKAR UT NÅGRA 
EXEMPEL PÅ OMRÅDEN 
DÄR STORSJÖCUPEN 
VILL HA STÖRRE FOKUS:

• Paraidrotten är viktig för oss.  
Vi har ju 10 lag som kommer hit, 
mestadels från Norge och 
Sverige. Vi vill utveckla den  
klassen, för vi tycker att idrotten 
ska vara tillgänglig för alla.

• Flickdelen i fotbollen ska  
bli bättre. Även om vi sett  
att vi ligger högt upp när det  
gäller antalet tjejlag kan vi  
inte slå oss till ro med att vara 
etta på den listan. Det säger 
egentligen ingenting.  

• En annan del är marknads- 
föringen och att vara rädd  
om varumärket. Det här är  
ett stort varumärke som  
genererar oerhört mycket  
till Östersunds kommun.  
Det kanske fått stå tillbaka  
lite grann, och det här måste  
vi se över – och faktiskt vara 
stolta över och ställa lite mer 
krav på samarbetspartners  
runt omkring oss.

» Det är en våldsamt stor apparat 
och jag blir varse om det varje dag. 

6–7 nya ärenden om dagen dyker 
upp och jag kan sitta hemma på 

kvällarna och tycka att jag är  
tvåa och trea på bollarna. «

Text och foto: Roland Olsen
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EXEMPEL PÅ OMRÅDEN 
DÄR STORSJÖCUPEN 
VILL HA STÖRRE FOKUS:
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Text och foto: Roland Olsen
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Peppe Pålsson  
Ansvarig Transport

Lars-Erik Lundström  
Ansvarig Säkerhet

Johan Göransson  
Ansvarig Camping

Elin Runudde  
Ansvarig Mat och måltider

Agneta Gustavsson  
Ansvarig Skolvärdar

Leif Cardell            
Ansvarig IT

Johnny Johansson  
Ansvarig Skyltar

Ewa Frisk   
Ansvarig Feriearbetare

Bengt-Olov Arnsten 
Ansvarig Sekreteriat + Ext Transporter

Rickard Hallström  
Ansvarig Tävling

Kent Halvarsson  
Ansvarig Parkering

Hanna Brovinger  
Ansvarig Event

Benny Brovinger  
Ansvarig Cuptidning

Ola Frelin   
Ansvarig Cuptorg

Kenth Carlsson  
Ansvarig Paraidrott

Jan-Åke Pålsson  
Ansvarig Servering

Staffan Larsson   
Ansvarig Domare

OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSANSVARIGA

OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSANSVARIGA

KANSLI

OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSANSVARIGA

Marika Wiklund  
Ansvarig Boende

Curt Hemmingsson  
Ansvarig Redovisning

Örjan Wikström    
Ansvarig Ekonomi

Peter Andersson    
Verksamhetschef

Storsjöcupens  
organisation och personal

Utöver dessa personer 
så har Storsjöcupen 
ytterligare cirka 550 

personer som hjälper 
till som funktionärer 

under cupveckan.

OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSANSVARIGA

Storsjöcupen | Östersund | 20198
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önskar 

Jämtlands Gymnasium
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mån-fre 06.30-17.00 • gardinpersson.se

Spårvägen 10 • Umeå 
mån-fre 06.30-17.00 • gardinpersson.se
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l. Byggtider!

Trall 28x120
28x120 mm för sommarens altanprojekt. 
Impregnerad enligt NTR klass AB. Säljs i fasta 
längder. Priset gäller för längder t.o.m 4,8 m.

Essve Trallskruv Cutters CS 
För montering av trallvirke. Med fiberskär 
som minskar risken för sprickbildning. 
4,5x55 mm. 250 st/frp. Ord pris 175:-

149:-
Borrskruvdragare 18V 5,0Ah 
Hitachi DS18DBSL
En av världens starkaste och  
snabbaste kompakta borr- 
skruvdragare. Kolborstfri motor ger mer effekt, 
längre körtid och lång livslängd. Hitachis 
välkända ergonomiska grepp. Erbjudandet 
gäller så lång lagret räcker. Ord pris 4113:-

2248:-

Ejendals Handske Tegera 8801
Syntethandske, nitrilfoam/vattenbaserad PU, 
handflatedoppad, nylon, 15 gg, spandex och 
skummad greppyta. Ord pris 30:-

25:-per lpm
13:90

KVALITETSTRALL!

cerveraöstersund

Östersund: Prästg. 46 • 063-133 930 • www.cervera.se

Drickaback

319:-

grillkvällenHÄRLIGA TILLBEHÖR FÖR

Gäller t.o.m 28/7-2019 eller så långt lagret räcker.

Bägare  
med sugrör och 
isbitar.  (49 kr) 

29:-

Grillbestick  
Gabi. 8-delar. (329 kr)

249:-

VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA

SHOPPING I SVERIGES
BÄSTA STADSKÄRNA

PÅSTAN-HÄFTET 
Köp PåStan häftet och ta del av över  
70 fina erbjudanden från butiker och  
restauranger samt 4 dagars fri parkering.

CITYPLAY
Ladda ner Cityplay-appen och registrera 
dig. Shoppa, fika, ät och när du handlat 
ett visst antal gånger belönas du av  
butikerna som har uppdrag i appen.  
CityPlay kostar ingenting.

CITYKORTET
Citykortet fungerar som ett  digitalt  
presentkort och  gäller på ett stort antal  
butiker i stan. Den perfekta presenten!

Läs mer om shopping i Årets Stadskärna på visitostersund.se
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Över huvud taget kan man nog känne-
teckna Frösöns P16-gäng med väldigt 
mycket kärlek till fotboll. Dessutom en 
framgångsrik kärlek.

Tomas Stridh är ny tränare för säsongen:
– Jag har varit med sedan i mars, och det 

kändes direkt när jag kom att det här var 
ett skönt gäng. Det är bra stämning i hela 
gruppen. Alla jobbar tillsammans och 
hittar på roliga saker, säger Tomas.

– När jag själv kommer till träningspassen 
är oftast alla spelare redan ombytta och 
klara, och har börjat värma upp 20 minuter 
innan träningen börjar. Och de dagar vi 
inte tränar är det alltid 5-10 spelare som 
ändå är här på Lövsta (hemmaarenan) och 
tränar själva.

Intresset och kärleken till fotbollen har 
också gett resultat. Förra årets resultat 
gav en plats i Ligacupens A-slutspel bland 
Sveriges 24 främsta lag. Frösön slutade 
trea i sin grupp. Laget har också gjort 
bra ifrån sig i futsal där man varit bland 
landets främsta.

– Jämnheten i laget är tveklöst en styrka. 
Vi har 25 spelare i truppen, och det spelar 
nästan ingen roll vilka vi ställer på benen i 
match, menar Tomas Stridh.

Nu väntar alltså Storsjöcupen för sista 
gången, och även där brukar Frösögänget 
vara med långt framme. Tränaren Tomas 
Stridh har för övrigt fina färska minnen 
från cupen. I fjol tränade han IFK Öster-
sund som vann äldsta klassen.

Frågan är om det blir repris för 
Frösön i år?

– Det vet man aldrig. Men Storsjöcupen 
är ju en häftig grej, det största vi får vara 
med om lokalt. Det är kul att få möta nya 
lag och att få visa upp sig på hemmaplan.

För Ludwig Olofsson från Dorotea blir det 
Storsjöcupen för första gången.

– Jag har bara hört talas mycket gott 
om Storsjöcupen tidigare. Det ska bli 
spännande, säger Ludwig som alltså får 
skjuts av sina föräldrar från Dorotea för 
att kunna träna och spela matcher med 
Frösön.

– Ja, jag har tränat med Frösön i några 
år från och till sedan mina och Calle 
Erikssons (också spelare i laget) föräldrar 
träffades vid ett fotbollsläger i Umeå för 
flera år sedan. Sedan i höstas matchar jag 
också med laget. Det är väldigt lätt att 
komma in i det här gänget.

Vissa älskar fotboll mer än andra Titta bara på Ludwig 
Olofsson i Frösöns P16-lag. Han bor i Dorotea, men 
pendlar till Frösöns träningar och matcher. Det betyder 
36 mil tur och retur varje gång!
– Det finns ändå inget bättre att göra i Dorotea, säger 
han och skrattar.
Text och foto: Roland Olsen

Ludwig Olofssons intresse för fotboll räcker och blir över. Frösöns duktige kantspringare 
bor i Dorotea och pendlar till träning och match. En sträcka på 36 mil tur och retur.

»Jämnheten i laget är tveklöst en styrka« 

Full fart på Frösöns träning. Det är 
dags för det framgångsrika laget 
att göra sitt sista framträdande i 
Storsjöcupen. Sedan faller man 

för åldersstrecket.

Tränaren Tomas Stridh vann 
Storsjöcupens äldsta pojkklass 

med IFK Östersund förra året.  
Nu ska han lotsa Frösöns  
P16-lag i årets turnering.



ANNONS

11Storsjöcupen | Östersund | 2019Storsjöcupen | Östersund | 2019

ANNONS

10

Över huvud taget kan man nog känne-
teckna Frösöns P16-gäng med väldigt 
mycket kärlek till fotboll. Dessutom en 
framgångsrik kärlek.

Tomas Stridh är ny tränare för säsongen:
– Jag har varit med sedan i mars, och det 

kändes direkt när jag kom att det här var 
ett skönt gäng. Det är bra stämning i hela 
gruppen. Alla jobbar tillsammans och 
hittar på roliga saker, säger Tomas.

– När jag själv kommer till träningspassen 
är oftast alla spelare redan ombytta och 
klara, och har börjat värma upp 20 minuter 
innan träningen börjar. Och de dagar vi 
inte tränar är det alltid 5-10 spelare som 
ändå är här på Lövsta (hemmaarenan) och 
tränar själva.

Intresset och kärleken till fotbollen har 
också gett resultat. Förra årets resultat 
gav en plats i Ligacupens A-slutspel bland 
Sveriges 24 främsta lag. Frösön slutade 
trea i sin grupp. Laget har också gjort 
bra ifrån sig i futsal där man varit bland 
landets främsta.

– Jämnheten i laget är tveklöst en styrka. 
Vi har 25 spelare i truppen, och det spelar 
nästan ingen roll vilka vi ställer på benen i 
match, menar Tomas Stridh.

Nu väntar alltså Storsjöcupen för sista 
gången, och även där brukar Frösögänget 
vara med långt framme. Tränaren Tomas 
Stridh har för övrigt fina färska minnen 
från cupen. I fjol tränade han IFK Öster-
sund som vann äldsta klassen.

Frågan är om det blir repris för 
Frösön i år?

– Det vet man aldrig. Men Storsjöcupen 
är ju en häftig grej, det största vi får vara 
med om lokalt. Det är kul att få möta nya 
lag och att få visa upp sig på hemmaplan.

För Ludwig Olofsson från Dorotea blir det 
Storsjöcupen för första gången.

– Jag har bara hört talas mycket gott 
om Storsjöcupen tidigare. Det ska bli 
spännande, säger Ludwig som alltså får 
skjuts av sina föräldrar från Dorotea för 
att kunna träna och spela matcher med 
Frösön.

– Ja, jag har tränat med Frösön i några 
år från och till sedan mina och Calle 
Erikssons (också spelare i laget) föräldrar 
träffades vid ett fotbollsläger i Umeå för 
flera år sedan. Sedan i höstas matchar jag 
också med laget. Det är väldigt lätt att 
komma in i det här gänget.

Vissa älskar fotboll mer än andra Titta bara på Ludwig 
Olofsson i Frösöns P16-lag. Han bor i Dorotea, men 
pendlar till Frösöns träningar och matcher. Det betyder 
36 mil tur och retur varje gång!
– Det finns ändå inget bättre att göra i Dorotea, säger 
han och skrattar.
Text och foto: Roland Olsen

Ludwig Olofssons intresse för fotboll räcker och blir över. Frösöns duktige kantspringare 
bor i Dorotea och pendlar till träning och match. En sträcka på 36 mil tur och retur.

»Jämnheten i laget är tveklöst en styrka« 

Full fart på Frösöns träning. Det är 
dags för det framgångsrika laget 
att göra sitt sista framträdande i 
Storsjöcupen. Sedan faller man 

för åldersstrecket.

Tränaren Tomas Stridh vann 
Storsjöcupens äldsta pojkklass 

med IFK Östersund förra året.  
Nu ska han lotsa Frösöns  
P16-lag i årets turnering.



ANNONS

13Storsjöcupen | Östersund | 2019Storsjöcupen | Östersund | 2019

ANNONS

12

Kan ni berätta lite om vilka 
OnePartnerGroup i Jämtland är?

– Ja, vi har precis bytt namn till One-
PartnerGroup Jämtland från Kornboden  
Rekrytering & Bemanning som är lokalt 
förankrat till Jämtland och Härjedalen se-
dan 1996. Just nu har vi kontor i Östersund 
och Åre där vi är ett team på 10 medar-
betare som hjälper våra kunder med be-
manning och rekrytering inom i stort sätt 
alla branscher. Vi har många konsulter på 
plats hos våra kundföretag i hela Jämtland/
Härjedalen och vi gör mellan 150-200 re-
kryteringar per år. I OnePartnerGroup-
koncernen har vi cirka 48 kontor i Sverige. 

Vad är er koppling till torsjöcupen 
och fotboll i allmänhet?

– Förutom att vi är några som har spelat 
i Storsjöcupen när vi var yngre så tycker vi 
det är ett fantastiskt evenemang i vår fina 

stad där ungdomar med olika bakgrunder 
får möjlighet att mötas och ha roligt 
tillsammans. Vi på OnePartnerGroup 
Jämtland fick också möjligheten att rek-
rytera den nya verksamhetschefen till 
Storsjöcupen vilket blev ett bra samarbete 
och slutresultat. Vi uppskattar verkligen 
den variation som finns i de uppdrag vi har 
och det är spännande att få en inblick i hur 
Storsjöcupen fungerar. 

Vad har ni för fler uppdrag 
förutom Storsjöcupen?

– Vi har hjälpt ett flertal idrottsklubbar 
lokalt i Jämtland med varierande uppdrag 
med allt från verksamhetschef, säljare och 
administratörer. Just nu håller vi också på 
att rekrytera en ny Generalsekreterare till 
Svenska Skidskytteförbundet vilket är ett 
spännande uppdrag. 

För oss på OnePartnerGroup Jämtland är 

idrotten otroligt viktig och vi engagerar oss 
både lokalt och nationellt. Vi har nu ett 
utökat partnerskap med Svensk Elitfotboll, 
Svenska Skidförbundet längd - Ski Team 
Sweden X-Country, Svensk Futsal och till 
de svenska handbollslandslagen på både 
dam- och herrsidan.

Har ni några tips till de ungdomar 
som spelar Storsjöcupen nu och 
kommer börja söka sina första 
jobb framöver?

– Ja men absolut - de ser vi fram emot att 
träffa! Att vara engagerad inom idrotten 
och lära sig samarbete i team är något 
som vi ofta ser som meriterande när vi 
anställer.

Och sedan är det viktigare som ungdom 
att man har någon form av arbetslivs-er-
farenhet snarare än vad man har gjort.  
Så vi rekommenderar att man tar tillvara 

på möjligheten till praktikplats, sommar-
jobb och andra sorters uppdrag som visar att 
man är arbetsam och engagerad som person. 

Sen vill vi säga att vi vet att det kan vara 
läskigt att söka jobb när man är ung men 
tro på er själva och kom ihåg att det 
finns ett första jobb för alla. Vi hjälper 
många ungdomar till sitt första jobb så 
tveka inte att ta en kontakt med oss på 
OnePartnerGroup Jämtland.

Så vi ses i framtiden!

Hej Lisa Forslund,  
kandidatansvarig. 
& Marlene Rehnsbo,  
konsultchef. 

Marlene Rehnsbo och Lisa Forslund.

Välkommen till

063 - 10 20 01

1100 - 0100 

(Vid Odenhallen)

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ÖPPET UNDER STORSJÖCUPEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
(stolt samarbetspartner med Storsjöcupen)

Vi håller tummarna för att du får 
en fin fotbollsvecka i Östersund!
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fi ka och mat
Smörgåsar, 

på plats eller för dig på språng

Tages Konditori & Kök Frösöv. 32, Frösön  063–51 84 07  www.tages.se

VÄLKOMMEN DYGNET RUNT TILL CIRCLE K PÅ 
KRONDIKESVÄGEN 97, ÖNSKAR MIKAELA MED PER-

SONAL!

/styck
20:-

+ pant på dryck

HOS CIRCLE K PÅ KRONDIKESVÄGEN 97.
Välkommen dygnet runt, önskar Mikaela med personal!

SOMMAR-
FAVORITER

Ostersund_Sommarfavoriter_annons_113x165mm.indd   1 2018-05-28   14:54

Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Östersund, Fagerbacken 53, 063-14 94 00.

Välkommen till Bilbolaget!Välkommen till Bilbolaget!

4 Återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia och Ford
4 Bilhall med stort urval av nya och begagnade bilar, samt transportbilar
4 Auktoriserad verkstad för Volvo, Renault, Dacia och Ford
4 Däckverkstad med 4-hjulsinställning för alla bilmärken

ALLT FÖR ETT SMIDIGT BILÄGANDE
4 Stenskottslagning och vindrutebyten
4 Välsorterad reservdels-/tillbehörsbutik
4 Tanka – drivmedelsstation
4 Tvätta – automatbiltvätt
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Då ska vi kanske tillägga att Janne varken 
är fotbollsspelare, ledare eller tillrest 
supporter. Han är elmontör, arbetar för 
företaget El-kontakt, och är en mycket 
uppskattad medarbetare före, under och 
efter Storsjöcupsveckan.

Det är han som ser till att de 13 provi-
soriska campingplatserna (främst vid skolor) 
har elektricitet, och då förstår alla vilken 
nyckelroll det handlar om. Dessutom fixar 
han med elen på Sportfältet, cupens hjärta.

– Ja, man börjar väl bli en inventarie här 
nu, säger Janne Göransson och skrattar. 
Det är väl ett 10-tal år som jag varit med nu.

– Cupveckan är den stressigaste och 
jobbigaste på hela året, men samtidigt 
den roligaste!

När vi pratar med Göransson har han 
nyss beställt material till årets turnering. 
Den beställningen innebär bland annat  
5 145 meter kabel i varierande storlek, och 
179 byggcentraler.

– Jobbet börjar onsdagen före cupveckan. 
Då kör vi ut allt till de provisoriska cam- 
pingplatserna, och kopplar ihop bygg- 
centralerna så att alla campare kan få el. 
De första norrmännen anländer redan ett 
par dagar senare.

Under själva cupen handlar mycket om 
underhållsarbete. Janne har jour fram 
till midnatt varje dag under turneringen, 
ständigt beredd att rycka ut om något 
händer.

– Det handlar mycket om felsökning. 

En del turister som kommer hit har 
lite undermåliga grejer, vilket gör att 
jordfelsbrytarna kan lösa ut på kvällarna 
när alla ska göra sitt kaffe. Men det har 
blivit färre och färre utryckningar, jag tror 
att campingvärdarna har blivit bättre på 
att hålla efter.

Det mesta jobbet ligger alltså före och 
efter cupen. Efteråt ska alla installationer 
monteras bort igen.

– Det har ju blivit mer och mer jobb  
för varje år. När jag började fanns bara 
fem–sex campingar, berättar han.

El-kontakt har totalt 15 anställda mon-
törer, men det är Janne Göransson som 
har Storsjöcupen på sin lott.

– Ja, man har ju lärt sig att det inte  

är någon idé att planera semester förrän 
tidigast vecka 29! Till det här året var jag 
faktiskt tänkt att sluta med cupjobbet … 
men äh, det fick bli i alla fall ett år till.

Det kanske är lite svårt att sluta också 
när man som Janne blivit en ”inventarie”. 
En elektrisk sådan.

– Det känns ju nästan som att man blivit 
en del av cupen. Jag känner nästan allihop 
som är här och jobbar.

Text och foto: Roland Olsen

På Storsjöcupen skapas det kontakter.  
Hållbara kontakter. Frågan är om inte Janne Göransson 
slår alla andra på fingrarna i det ämnet.

Janne Göransson kommer ofta 
som en räddare i nöden när det 
blivit strömlöst på skolor eller 
campingar under Storsjöcupen.

» Cupveckan är den 
stressigaste och 
jobbigaste på hela 
året, men samtidigt 
den roligaste. «

Storsjöcupen  
skulle slockna 
utan Janne

Tjalmargatan 1
831 45 Östersund

063 - 14 05 40
www.multichallenge.se
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NÖJESCENTER!
UPPLEV ETT AV SVERIGES STÖRSTA

www.kandyz.se

Varmt välkommen
till Norrlands

största lösgodisbutik
och glasscafé!

1000 SORTER
LÖSGODIS!

1000 SORTER
LÖSGODIS!

Bangårdsgatan 34 Östersund • 063-451 01 46• Öppet: Må-Sö 11–20  • ostersund@kandyz.seBangårdsgatan 34 Östersund • 063-451 01 46• Öppet: Må-Sö 11–20  • ostersund@kandyz.se

LÖSGODIS,
MJUKGLASS,KULGLASS, KAFFESLUSH, DELICATOOCH SNACKS!
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LYCKA TILL 
ALLA DUKTIGA 

FOTBOLLS-
UNGDOMAR I 

STORSJÖCUPEN 
ÖNSKAR: 

            ÖFK på storsjöcupen
Träffa fejen på invigningen!
ÖFK:s maskot fejen kommer att delta i karnevalståget

Kom och se ÖFK:s A-lag!
Onsdag 3 juli kl 16.00 på sportfältet möter ÖFK:s A-lag ett
Para-lag i en 9-mannamatch som spelas 2 x 20 min
Under onsdagen kommer vi även att sälja ÖFK merchandise
på cuptorget vid sportfältet.

15%
kLIPP UT OCH TA MED DENNA ANNONS för att få rabatten.
gäller i öfk-butiken på storgatan 26 under perioden 190701-190706.
kan ej kombineras med andra erbjudanden

RABATT PÅ VALFRI VARA
(ej biljetter)

Tel. 063-77 81 30
Brosslarvägen 7, 831 72 Östersund • www.frysokyl.se
Anders Hägglund 070-627 91 28 • Åre 070-349 49 19

Försäljning - Service - Montage

• Butikskyla
• Storköksutrustning
• Luftkonditionering
• Värmeåtervinning
• Värmepumpar

Vi på Lundstams är experter på återvinning, 
källsortering och avfallshantering. 
Varje dag slänger var och en  
av oss en mängd olika material.  
Varenda liten pryl ska slängas på  
rätt sätt och rätt plats för vår  
och miljöns skull. 

fb.lundstams.se

lundstams
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– Storsjöcupen har blivit en tradition för 
klubben, spelare, ledare och anhöriga. 
Alla gläder sig åt årets happening, berättar 
Roger McKellar, ungdomsansvarig i 
Verdal IL.

– I år kommer alla lag mellan12 och 16 år 
att delta. Det innebär cirka 200 spelare.

De som någon gång besökt Storsjöcupen 
som publik har inte undgått att se de 
blåvitrandiga på många av turneringens 
matcharenor. Verdal är inte bara många, 
de är också väldigt duktiga på att spela 
fotboll, och har under årens lopp nått stora 
framgångar i Östersund.

Men att vinna matcher är inte det 
viktigaste för den norska klubben, som 
totalt har 650 barn- och ungdomsspelare.

– I Storsjöcupen fokuserar vi minst lika 
mycket på det sociala som det sportsliga, 
säger Roger McKellar.

– Visst är det alltid spännande med 
tävling och resultat, men vi vill också 
att spelarna och deras familjer får med 
sig andra goda minnen som de har med 
sig under många år framöver. Därför 
arrangerar vi många olika aktiviteter och 
har roligt tillsammans på campingen.

Så det är sant att Verdal bokar 
hela Östersunds camping?

– Haha, vi har inte hela campingen men 
en väldigt stor andel. Vi planerar flera år i 
förväg, för gemenskapens skull. Den där 
veckan är ovärderlig för spelarna, laget 

och de anhöriga. Som fyrabarnsfar har 
jag själv varit med på Storsjöcupen sedan 
2007, och de finaste minnena vi har är från 
tiden vi spenderat tillsammans med laget 
på campingen.

Verdal IL är som sagt en stor ungdoms-
förening i en riktig ”fotbollsby”. Klubben 
strävar efter kvalitet, men samtidigt är 
bredden det viktigaste.

– Vi vill självklart nå bra resultat, men 
som breddklubb är deltagande betydligt 
viktigare än poängsumman till slut. Vårt 
motto är ”så många som möjligt så länge 
som möjligt”. Barn- och ungdomsfotboll 
ska i första hand vara kul. En spelare som 
är ”bäst” i dag behöver inte vara den som 
är bäst om två år, menar Roger McKellar.

Har du något extra glatt minne 
från Storsjöcupen? Någon 
höjdpunkt?

– Jag tror att alla som har deltagit i 
Storsjöcupen har speciella minnen som 
de tar med sig i livet. För mig personligen 
är detta mitt sista år som "pappa" eftersom 
min yngsta dotter spelar J16. 

– Storsjöcupen har varit en vanlig del 
av min familjs sommar i 12 år, och det 
är konstigt att känna att det är slutet nu. 
Under åren har det varit mycket skratt, 
spänning och tårar. Men det jag tar med 
mig är inget annat än en underbar tid 
med minnen som både jag och min familj 
fortfarande talar om.

När Östersunds camping öppnar bokningen för säsongen tar 
det några sekunder innan det kommer ett samtal från norska 
Verdal IL: ”Boka vecka 27 till oss i år också! ”
I Verdal är det nästan så att man går man ur huse varje år när 
det är dags för Storsjöcupen. En av årets stora höjdpunkter.
Text och foto: Roland Olsen

»Under åren har det 
varit mycket skratt,
spänning och tårar«

»Visst är det alltid spännande med tävling  
och resultat, men vi vill också att spelarna och 
deras familjer får med sig andra goda minnen 
som de har med sig under många år framöver. 
Därför arrangerar vi många olika aktiviteter 
och har roligt tillsammans på campingen. «

Verdal IL är stamgäster i 
Storsjöcupen, och deltar dessutom 
ofta med framgång. Här är det 
Marie Haugmark som laddar för 
skott under förra årets turnering.

Caroline Reinan och Andrine Aksnes fajtades med tjejerna från Bangkok i förra årets Storsjöcup. 
I bakgrunden Hedda Rosø. 

Verdals tjejer mot Bangkok förra året. Nummer 13 är Iben Sende, i förgrunden 
syns också Andrine Aksnes och Rikke Gridseth Berntzen.
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Jobmeal Östersund 
 önskar alla stort lycka 

till i Storsjöcupen!

www.jobmeal.se 
063-18 06 00

TORVALLA

AKTUELLA  
ERBJUDANDEN

28/6-7/7
ÖPPETTIDER

 MÅN-FRE 07–22
 LÖR-SÖN 08–22

PRIVPAK
Närmare dig

SERVICEPOINT
TORVALLA
Barkvägen 2 • 063-85810 

DRESSING. Kavli.  
 230 g. Jfr-pris 43:48/kg.
 

COCACOLA 6-PACK.  
33 cl. Jfr-pris 15:10/liter. Pant tillkommer.

GLASSTRUT  
8-PACK. X-tra.  
Jfr-pris 1:86/st.

LINSCHIPS.  
Estrella. 110 g. Olika sorter.
Jfr-pris 136:36/kg.

LANTKAKA.  
Polarbröd. 400 g. Havre/
Vallmo. Jfr-pris 49:75/kg.

19)=S
Ord pris 28:95/st

15kS
Ord pris 20:95/st

14)=S
Ord pris 21:95/st

10kS
Ord pris 18:50/st29)=S

Ord pris 43:95/st

6-PACK

STORSJÖCUPENS 
DISCOKVÄLLAR
ONSDAG 19.30–23.00
ÅLDRARNA 11–13 ÅR

TORSDAG 19.30–23.00
ÅLDRARNA 14–16 ÅR

DANSGOLV, SNACKS
& LEKAKTIVITETER

GRATIS FÖR  
STORSJÖCUP- 
DELTAGARE –
70 KR FÖR ÖVRIGA. 

BILJETTER FINNS  
ATT KÖPA I INFO- 
TÄLTET PÅ SPORT- 
FÄLTET. ENDAST  
EN BILJETT PER  
PERSON MOT UPP- 
VISANDE AV NÅGON 
SORTS LEGITIMATION
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TRAINER/COACH
SPORTSTAPE 2-PK 
Oelastisk sporttejp för akuta 
skador, eller att förhindra att 
skador uppstår. Tillverkad av 
stark bomull. Fäster bra och är 
enkel att riva. 3,8 cm x 9,1 m. 
2-pack. 
VN: 1133267/1133263/1133264

TRAINER/
SPORTSTAPE 2-PK 
Oelastisk sporttejp för akuta 
skador, eller att förhindra att 
skador uppstår. Tillverkad av 
stark bomull. Fäster bra och är 
enkel att riva. 3,8 cm x 9,1 m. 
2-pack. 
VN: 

2-PACK

ö

    
JR MERCURIAL VAPOR 12 
ACADEMY GS FG/MG / Q2 19 
Fotbollsskor byggda för snabbhet. Syntetisk ovandel 
som ger bra känsla med boll. Skon har en yttersula med 
MG-dobbar, för spel på natur- och konstgräs. 
VN: 1158511

    
BIG CAT 2 FOOTBALL 
Enkel fotboll för fritidsspel. Yttermaterial av 
TPU ger en mjuk känsla och bollen har bra 
flygegenskaper och studs. Gummiblåsa håller 
kvar luften effektivit.  VN: 1141869

STL. 32-38,5
NATUR- OCH KONSTGRÄS

Fotbollsskor byggda för snabbhet. Syntetisk ovandel 

ORD. PRIS 549:- 
399

Enkel fotboll för fritidsspel. Yttermaterial av 
TPU ger en mjuk känsla och bollen har bra 
flygegenskaper och studs. Gummiblåsa håller 

ORD. PRIS 199:- 
79
UNDER 
HALVA 
PRISET!

399399399399399399399399399399
som ger bra känsla med boll. Skon har en yttersula med 

ORD. PRIS 549:- 
399399399399399399399399399399399399399399

    
STADIA 3.0 2-PACK SOCK JR/SR 
Fotbollsstrumpor av hög kvalitet, 
tillverkade med bra ventilation och 
elasticitet. Kompression som håller 
strumporna och benskydd på plats. 
VN: 1141874

2-PACK
JUNIOR/SENIOR

ö

FOTBOLLSFEBER
HOS XXL!

NATUR- OCH KONSTGRÄS

FOTBOLLSFEBER
FTBL TRAINING PANT JR 
Skön träningsbyxa med fickor med 
dragkedja samt dragkedjeöppning 
längs underbenen, i dryCell-material 
som andas och leder bort fukt. 
Stl. 116–164 cm. VN: 1117638

DRYCELL-MATERIAL 
TRÄNINSGBYXA MED

ORD. PRIS 249:- 
149-40%

STL. 32-38,5
NATUR- OCH KONSTGRÄS

STL. 30-38
KONSTGRÄS

119

49
KAMPANJEN GÄLLER 29 JUNI - 6 JULI 2019, MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL OCH FÖRSENADE LEVERANSER. BEGRÄNSAT ANTAL PÅ VISSA ERBJUDANDEN.

XXL ÖSTERSUND – HAGVÄGEN 3, 831 48 ÖSTERSUND

-150:-

    
PREDATOR 19.3 AG J / Q2 19 
Fotbollssko med AG-dobbar för spel på konstgräs. 
Ovandel tillverkad av mjuk syntet som anpassar sig 
efter foten. Tillverkade för kreativitet och kontroll. 
VN: 1158154

ACADEMY GS FG/MG / Q2 19 
Fotbollsskor byggda för snabbhet. Syntetisk ovandel 
som ger bra känsla med boll. Skon har en yttersula med 
MG-dobbar, för spel på natur- och konstgräs. 
VN: Fotbollssko med AG-dobbar för spel på konstgräs. 

Ovandel tillverkad av mjuk syntet som anpassar sig Ovandel tillverkad av mjuk syntet som anpassar sig 
efter foten. Tillverkade för kreativitet och kontroll. 

ORD. PRIS 579:- 
399-31%
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Storsjöcupens 
medlemsföreningar
IFK ÖSTERSUND
Bildades 1906

Antal  
Medlemmar Cirka 1 100 stycken

Antal Aktiva Cirka 825 stycken

Antal Lag 39 olika match lag och  
 32 stycken träningsgrupper

Antal Ledare 
/Tränare Cirka 120 st

Damer Division 1, 2 och 3

Herrar Division 2 och 4

Övrigt 
Föreningen genomför även Fotbollsskola,  
Para-idrott, Fotboll för alla, Kamratkicken,  
Driver Parkskolans och Lugnviksskolans  
fritidsgårdar,  lov-camp, lov-fotboll med mer.

Kuriosa
1959 blev IFK Inbjuden att göra en resa i 
södra Sovjetunionen. I två veckor reste laget 
runt i tre Sovjet republiker (Georgien, 
Armenien och Azerbadjan). Som helhet var 
turnèn den längsta en utländsk idrottsgrupp 
överhuvudtaget hade fått göra i Sovjet-
unionen. IFK spelade fem matcher som  
sammanlagt sågs av drygt 100  000 åskådare.  
Varje match uppfattades och genomfördes 
som en landskamp med nationalsånger, 
fredsduve-utsläpp, radio och tvsändningar 
och andra ceremonier.

www.ifkostersund.se

OPE IF
Bildades 1922

Antal 
Medlemmar Cirka 1 100 stycken

Antal Aktiva Cirka 600 stycken

Antal Lag 38 stycken

Antal Ledare 
/Tränare Cirka 140

Damer Division 2 och 3

Herrar Division 3 och 4

Övrigt
Föreningen genomför även Fotbollsskola,  
fotbollscamp, lovträning, bingo och driver 
egen arena, Torvallen med mer.

Kuriosa
Ope Dam spelade 1976 SM-final mot Jitex 
inför 1 800 åskådare på Torvallen, en spelare 
från Ope var med i den första damlandskam-
pen som spelades 1973.

www.opeif.se

FRÖSÖ IF
Bildades 1921

Antal  
Medlemmar Cirka 1 400 stycken

Antal Aktiva Cirka 1 000 stycken

Antal Lag 21 olika åldersgrupper,  
 cirka 30 lag i matchspel

Antal Ledare 
/Tränare Cirka 90 stycken 

Damer  -

Herrar Division 3 och 5 

Övrigt

Föreningen genomför även Fotbollsskola,  
fotbollscamp, Parkgolf Badhusparken, bingo- 
alliansen, driver Valla fritidsgård, Frösö 
Sportstuga, Nordiska Ungdomsspelen, Frösö 
5-dagars, Hitta ut, Mountain Bike-SM, flera 
fotbollscuper med mer.

Kuriosa
Frösö IF är en flersektionsförening som  
bedriver fotboll, skidor, orientering, cykel  
och friidrott.

www.frosoif.se

Storsjöcupen som i sig är en egen förening har 
också tre stycken medlemsföreningar och här 
följer lite information kring dessa föreningar.
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Storsjöcupens 
medlemsföreningar
IFK ÖSTERSUND
Bildades 1906

Antal  
Medlemmar Cirka 1 100 stycken

Antal Aktiva Cirka 825 stycken

Antal Lag 39 olika match lag och  
 32 stycken träningsgrupper

Antal Ledare 
/Tränare Cirka 120 st

Damer Division 1, 2 och 3

Herrar Division 2 och 4

Övrigt 
Föreningen genomför även Fotbollsskola,  
Para-idrott, Fotboll för alla, Kamratkicken,  
Driver Parkskolans och Lugnviksskolans  
fritidsgårdar,  lov-camp, lov-fotboll med mer.

Kuriosa
1959 blev IFK Inbjuden att göra en resa i 
södra Sovjetunionen. I två veckor reste laget 
runt i tre Sovjet republiker (Georgien, 
Armenien och Azerbadjan). Som helhet var 
turnèn den längsta en utländsk idrottsgrupp 
överhuvudtaget hade fått göra i Sovjet-
unionen. IFK spelade fem matcher som  
sammanlagt sågs av drygt 100  000 åskådare.  
Varje match uppfattades och genomfördes 
som en landskamp med nationalsånger, 
fredsduve-utsläpp, radio och tvsändningar 
och andra ceremonier.

www.ifkostersund.se

OPE IF
Bildades 1922

Antal 
Medlemmar Cirka 1 100 stycken

Antal Aktiva Cirka 600 stycken

Antal Lag 38 stycken

Antal Ledare 
/Tränare Cirka 140

Damer Division 2 och 3

Herrar Division 3 och 4

Övrigt
Föreningen genomför även Fotbollsskola,  
fotbollscamp, lovträning, bingo och driver 
egen arena, Torvallen med mer.

Kuriosa
Ope Dam spelade 1976 SM-final mot Jitex 
inför 1 800 åskådare på Torvallen, en spelare 
från Ope var med i den första damlandskam-
pen som spelades 1973.

www.opeif.se

FRÖSÖ IF
Bildades 1921

Antal  
Medlemmar Cirka 1 400 stycken

Antal Aktiva Cirka 1 000 stycken

Antal Lag 21 olika åldersgrupper,  
 cirka 30 lag i matchspel

Antal Ledare 
/Tränare Cirka 90 stycken 

Damer  -

Herrar Division 3 och 5 

Övrigt

Föreningen genomför även Fotbollsskola,  
fotbollscamp, Parkgolf Badhusparken, bingo- 
alliansen, driver Valla fritidsgård, Frösö 
Sportstuga, Nordiska Ungdomsspelen, Frösö 
5-dagars, Hitta ut, Mountain Bike-SM, flera 
fotbollscuper med mer.

Kuriosa
Frösö IF är en flersektionsförening som  
bedriver fotboll, skidor, orientering, cykel  
och friidrott.

www.frosoif.se

Storsjöcupen som i sig är en egen förening har 
också tre stycken medlemsföreningar och här 
följer lite information kring dessa föreningar.

063-16 15 00 • WWW.COOPNORD.SE
ÖPPET 8-22
ALLA DAGAR

LILLÄNGE

Erbjudandena gäller 28/6 - 8/7

PEPSI 
24-pack.

RULLBACON 
c:a 1 kg.

CHIPS 
Coop. 175 g.

CAPRI-SONNE 
33 cl multivitamin.

79k+ pant 10k/st

10p

Lycka till i  
Storsjöcupen!

RABATT PÅ HELA VÅRT  
GLUTENFRIA SORTIMENT

10k/st

69k
/kg

Erbjudandena gäller t.o.m. 2018-07-07. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Lillänge i Östersund Vard 7–20 • Lör 9–18 • Sön 10–17

Gör din cupvistelse 
ännu bättre!

Kylbox 24 l
Klassisk kylbox som med sitt rejäla handtag och låga vikt 
enkelt kan bäras runt. Förutom att kyla kan den också 
bevara värme. 24 l. 006-969 

Campingstol 
Hopfällbar stol med sitt-/rygg-/
armstödsytor tillverkade av polyestertyg, rejäl stålram och dryckhållare 
på höger armstöd. Transportväska ingår. Max. belastning: 100 kg. 
Ryggstödshöjd: 63 cm. Sitthöjd: 46 cm. Sittdjup: 45 cm. Sittbredd: 
53 cm. Hopfällt mått: B15xH95xD13 cm. B89xH96xD55 cm. Vikt: 2,3 kg. 
000-815 Svart. 003-539 Blå. Ord.pris 79,90

69 90 
Spara 10,- 149,-

Picknickfilt 
Färgglad filt med med skön ovansida av fleece och 
vattenavvisande undersida av EVA-material. L1,5xB1,2 m. 
006-766 Turkos. 006-767 Marinblå. 006-768 Röd. 

79,-
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Gratis bussresor 
under cupen
Med deltagarband åker du som deltaga-
re gratis på alla Stadsbussar (de gula bus-
sarna) samt Länsbussarna till och från 
Brunflo. Frösö buss kommer att kom-
pletteringsköra till och från Brunflo 
under de tider det är lite trafik. I appen 
Länstrafiken Jämtland kan du se när  
närmaste lokalbuss kommer samt även  
var närmaste buss befinner sig. 

Mattider och 
meny under 
cupveckan
Frukost 06.30-09.00  Pris:  60 kr 
Lunch 11.00-14.00   Pris: 80 kr 
Middag 16.30-19.00  Pris: 80 kr

Måndag 1/7 
Middag: Tacos!  
Nötfärs från Jämtlandsgården.

Tisdag 2/7
Lunch: Korvstroganoff med ris,  
där korven kommer från Änge chark.

Middag: Köttbullar och makaroner.

Onsdag 3/7
Lunch: Potatisbullar med bacon i,  
keso och lingonsylt.

Middag: Spagetti och köttfärssås.  
Nötfärs från Jämtlandsgården.

Torsdag 4/7
Lunch: Kokt korv från Änge chark,  
med potatismos och gurkmajonäs.

Middag: Kycklingfajitas.

Fredag 5/7
Lunch: Kebabgryta med ris.

Middag: Pannbiff med kokt potatis, 
gräddsås och smörgåsgurka.

Lördag 6/7
Lunch: Hamburgare med klyftpotatis  
och dressing.

Ladda hem appen för att 
se närmaste lokalbuss. 
Appen finns för Android 
och Iphone.

– Jag fick tidigt höra att det fanns starka 
önskemål om lite nya rätter, vilket också 
blev ett krav från styrelsen. Jag har bytt 
ut fem rätter, och försökt tänka på vad 
barn och ungdomar gillar, berättar Elin. 

I sammanhanget kanske vi ska lugna 
de som nu befarar att köttbullarna ska 
försvinna från Storsjöcupens tallrikar. 
Enligt högt uppsatta källor inom staben 
kommer köttbullarna att vara kvar!

– Ett mål jag har är så klart att satsa mer 
på miljön, och jobba klimatsmart med 
både råvaror och allt runt omkring. Samt 
kolla över svinnet såklart.

Elin Runudde har en välfylld merit- 
lista som kock bakom sig. Och hon visste 
tidigt vilken väg hon skulle gå.

Efter kockskolan på gymnasiet har hon 
arbetat som kock, och framför allt som 
kökschef, tre år i USA, några vändor på 
Gotland, några säsonger i Åre, och natur-
ligtvis på hemmaplan i Östersund.

– Jag har lagat mat i både radio och tv, 
och på en massa andra tokiga ställen. Jag 
älskar att laga mat. Och att äta den!

Sedan ett år tillbaka driver hon sitt eget 
företag Plans by Elin. Det hörs på namnet 
att det handlar om planering, och det är 
definitivt något hon nu får tillämpa som 
köksansvarig i Storsjöcupen.

Sedan två-tre månader tillbaka pågår 
planeringen inför årets stora turnering. 
Det blir liksom en hel del att tänka på när 
man ska göra mat till 10 000 personer tre 
gånger per dag.

– Det här blir ju mitt första år, så jag har 
liksom inte upplevt någon cup än i skri-
vande stund, men jag kommer så klart 
att göra allt jag kan för att det ska funka 
i köken. Jag har knutit en stab till mig, 
bestående av en köksansvarig till varje 
kök. Ett kompetent och helt fantastiskt 
gäng som jag kommer att stötta och hjäl-
pa till 200 procent, säger Elin Runudde.

Funderade du länge på vad du  
gav dig in på? 

– Nej jag funderade inte länge! Storsjö-
cupen har ju funnits så länge jag minns, 
det är ju ett helt otroligt arrangemang, 
som är viktigt för hela stan. Det känns 
superkul att få komma in och vara en del 
av detta.

Det är förstås stora mängder råvaror som 
ska beställas och finnas på plats när det 
är dags första veckan i juli. Ta korven  
till exempel. När det vankas korv 
Stroganoff på Storsjöcupen krävs det 
ett ton falukorv från Änge chark!

Hur ser matorganisationen ut?
– Kommunen ställer upp och lånar ut 13 

skolkök, plus att vi “bygger” matsal/mot-
tagning på två ställen. Jag har rekryterat 
totalt 60 hjältar som kommer att jobba 
i köken från tidig morgon till sen kväll.

– I nio av köken lagas maten, som sedan 
körs ut till resten av köken av vår inter-
na transportavdelning på tio personer.  
Logistiken är minutiös.

Är du fotbollsintresserad, så  
du har någon egen erfarenhet  
från cupen?

– Jag är faktiskt helt ointresserad, haha! 
Förutom sommaren 1994, då rycktes 
även jag med av fotbollsfebern. Herre-
gud, man ställde ju klockan och klev upp 
mitt i natten för att kolla Brolin, Ravelli 
och de andra svenska VM-hjältarna.

– Sen måste jag väl erkänna att det fanns 
ett visst intresse kring Östersunds FK 
när de spelade i Europa League …

Storsjöcupen har inneburit en hektisk 
men rolig vår för Elin Runudde. Men 
det har inte varit bara varit planering  
inför cupen. Hon har också hunnit 
med att gifta sig med sin Pär för några  
veckor sedan. 

Och det antar vi var nästan lika roligt!

»Uppdraget är enormt! 
Men jag går igång 
på utmaningar. . .«

Elin Runudde har 
tagit över som 
köksansvarig i 
Storsjöcupen. 
Ända sedan i 

vintras har hon 
jobbat med pla-
nering av inköp 

och organisation 
inför årets  

turnering, så en 
stunds vila utan-

för cupkansliet är 
hon väl värd.

23Storsjöcupen | Östersund | 2019

Som ny köksansvarig i Storsjöcupen ska Elin Runudde se till  
att deltagare under turneringen blir nöjda med sina 30 000  
portioner mat per dag. Och lite nytt på menyn utlovas också!
Text och foto: Roland Olsen
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under cupen
Med deltagarband åker du som deltaga-
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sarna) samt Länsbussarna till och från 
Brunflo. Frösö buss kommer att kom-
pletteringsköra till och från Brunflo 
under de tider det är lite trafik. I appen 
Länstrafiken Jämtland kan du se när  
närmaste lokalbuss kommer samt även  
var närmaste buss befinner sig. 

Mattider och 
meny under 
cupveckan
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Lunch 11.00-14.00   Pris: 80 kr 
Middag 16.30-19.00  Pris: 80 kr

Måndag 1/7 
Middag: Tacos!  
Nötfärs från Jämtlandsgården.

Tisdag 2/7
Lunch: Korvstroganoff med ris,  
där korven kommer från Änge chark.

Middag: Köttbullar och makaroner.

Onsdag 3/7
Lunch: Potatisbullar med bacon i,  
keso och lingonsylt.
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gräddsås och smörgåsgurka.

Lördag 6/7
Lunch: Hamburgare med klyftpotatis  
och dressing.

Ladda hem appen för att 
se närmaste lokalbuss. 
Appen finns för Android 
och Iphone.

– Jag fick tidigt höra att det fanns starka 
önskemål om lite nya rätter, vilket också 
blev ett krav från styrelsen. Jag har bytt 
ut fem rätter, och försökt tänka på vad 
barn och ungdomar gillar, berättar Elin. 

I sammanhanget kanske vi ska lugna 
de som nu befarar att köttbullarna ska 
försvinna från Storsjöcupens tallrikar. 
Enligt högt uppsatta källor inom staben 
kommer köttbullarna att vara kvar!

– Ett mål jag har är så klart att satsa mer 
på miljön, och jobba klimatsmart med 
både råvaror och allt runt omkring. Samt 
kolla över svinnet såklart.

Elin Runudde har en välfylld merit- 
lista som kock bakom sig. Och hon visste 
tidigt vilken väg hon skulle gå.

Efter kockskolan på gymnasiet har hon 
arbetat som kock, och framför allt som 
kökschef, tre år i USA, några vändor på 
Gotland, några säsonger i Åre, och natur-
ligtvis på hemmaplan i Östersund.

– Jag har lagat mat i både radio och tv, 
och på en massa andra tokiga ställen. Jag 
älskar att laga mat. Och att äta den!

Sedan ett år tillbaka driver hon sitt eget 
företag Plans by Elin. Det hörs på namnet 
att det handlar om planering, och det är 
definitivt något hon nu får tillämpa som 
köksansvarig i Storsjöcupen.

Sedan två-tre månader tillbaka pågår 
planeringen inför årets stora turnering. 
Det blir liksom en hel del att tänka på när 
man ska göra mat till 10 000 personer tre 
gånger per dag.

– Det här blir ju mitt första år, så jag har 
liksom inte upplevt någon cup än i skri-
vande stund, men jag kommer så klart 
att göra allt jag kan för att det ska funka 
i köken. Jag har knutit en stab till mig, 
bestående av en köksansvarig till varje 
kök. Ett kompetent och helt fantastiskt 
gäng som jag kommer att stötta och hjäl-
pa till 200 procent, säger Elin Runudde.

Funderade du länge på vad du  
gav dig in på? 

– Nej jag funderade inte länge! Storsjö-
cupen har ju funnits så länge jag minns, 
det är ju ett helt otroligt arrangemang, 
som är viktigt för hela stan. Det känns 
superkul att få komma in och vara en del 
av detta.

Det är förstås stora mängder råvaror som 
ska beställas och finnas på plats när det 
är dags första veckan i juli. Ta korven  
till exempel. När det vankas korv 
Stroganoff på Storsjöcupen krävs det 
ett ton falukorv från Änge chark!

Hur ser matorganisationen ut?
– Kommunen ställer upp och lånar ut 13 

skolkök, plus att vi “bygger” matsal/mot-
tagning på två ställen. Jag har rekryterat 
totalt 60 hjältar som kommer att jobba 
i köken från tidig morgon till sen kväll.

– I nio av köken lagas maten, som sedan 
körs ut till resten av köken av vår inter-
na transportavdelning på tio personer.  
Logistiken är minutiös.

Är du fotbollsintresserad, så  
du har någon egen erfarenhet  
från cupen?

– Jag är faktiskt helt ointresserad, haha! 
Förutom sommaren 1994, då rycktes 
även jag med av fotbollsfebern. Herre-
gud, man ställde ju klockan och klev upp 
mitt i natten för att kolla Brolin, Ravelli 
och de andra svenska VM-hjältarna.

– Sen måste jag väl erkänna att det fanns 
ett visst intresse kring Östersunds FK 
när de spelade i Europa League …

Storsjöcupen har inneburit en hektisk 
men rolig vår för Elin Runudde. Men 
det har inte varit bara varit planering  
inför cupen. Hon har också hunnit 
med att gifta sig med sin Pär för några  
veckor sedan. 

Och det antar vi var nästan lika roligt!

»Uppdraget är enormt! 
Men jag går igång 
på utmaningar. . .«

Elin Runudde har 
tagit över som 
köksansvarig i 
Storsjöcupen. 
Ända sedan i 

vintras har hon 
jobbat med pla-
nering av inköp 

och organisation 
inför årets  

turnering, så en 
stunds vila utan-

för cupkansliet är 
hon väl värd.
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Som ny köksansvarig i Storsjöcupen ska Elin Runudde se till  
att deltagare under turneringen blir nöjda med sina 30 000  
portioner mat per dag. Och lite nytt på menyn utlovas också!
Text och foto: Roland Olsen
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»Vi kan inte låta historien  
 styra oss hur länge som helst,  
 vi ska bevara och utveckla   
 några delar av den. « 

 Sedan måste vi anpassa oss till verkligheten och  
 behoven där ute, och våga skapa och skriva ny historia.

Linda Svensson Fakhreddine är ingen 
person som man förknippar med ”en 
lugn stund med en god bok i en soffa”. 
Nej, hos Linda är det full fart hela tiden 
– och det är inte utan att man undrar var 
hon får den ifrån. Tiden alltså.

– Haha, det gäller att ta smarta och 
snabba genvägar. Sedan handlar mycket 
om teamwork mellan mig och min man 
Andreas, säger hon.

Andreas driver restaurang och Linda 
driver Wayne’s Coffee på Stortorget. 
Tre barn finns i familjen. Redan om 
man stannar uppräkningen där borde 
det betyda ganska knökfullt i familje-
schemat.

Men det tillkommer alltså också ett 
stort idrottsengagemang. Linda missar  

till exempel inte en match när flagg- 
skeppen ÖFK i fotboll och Jämtland  
Basket spelar på hemmaplan. Men hon 
värnar också om damidrotten. Och 
Storsjöcupen. Och egna barn som idrot-
tar. Med mera, med mera.

Och många är de utländska och svens-
ka förvärv i stan som fått något av ett an-
dra hem i sofforna hos Linda på Wayne’s 
Coffee.

– Jag älskar det här med personliga kon-
takter, att få lära känna människan bak-
om, säger Linda Svensson Fakhreddine.

– I bland kommer det hit killar och tje-
jer som är väldigt unga, som har lämnat 
sina föräldrar för att spela fotboll i ett 
annat land. Och det är inte alltid så lätt. 
Jag försöker hjälpa till med det som går. 
Jag har väl blivit lite av en extramamma 

för några. Men ofta räcker det med att 
bara finnas där som någon att prata med.

När vi kommer in på samtalsämnet 
Storsjöcupen blir Linda lyrisk. Att hon 
är med och sponsrar turneringen på ett 
hörn känns självklart. Men det stannar 
inte där.

– Jag bara älskar Storsjöcupen! Det är en 
av de bästa veckorna på hela året. Det 
blir som en stadsfest, och det gynnar allt 
och alla i Östersund.

– Jag har alltid varit involverad på något 
sätt, både genom barn som deltar eller 
jobbar. Och i år är Andreas ansvarig för 
ett av de större köken. Själv jobbar jag på 
caféet och är otroligt laddad. Vi kör fullt 
ös och har extra öppet hela veckan, men 
framför allt på invigningskvällen.

Det finns nog få som är så  
engagerade i Östersunds 
lokala idrott som Linda 
Svensson Fakhreddine. 
Inte minst har hon agerat 
”extramamma” till många 
idrottsprofiler som  
kommit långväga ifrån.  
Proffs eller inte – alla 
behöver någon som  
pysslar om en.
– Det viktigaste jag gör  
är nog att fråga hur de 
mår, säger Linda.

Text och foto: Roland Olsen

»Jag bara älskar Storsjöcupen! « 

Många av Östersunds idrotts-
profiler hittar ett andra hem hos 
Linda Svensson Fakhreddine på 
Wayne’s Coffee. När vi hälsar på 
unnar hon sig en fikastund med 

de amerikanska spelarna i IFK 
Östersund – Natalie Johnson (till 
vänster) och Kelsey Devonshire.

LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.
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»Vi kan inte låta historien  
 styra oss hur länge som helst,  
 vi ska bevara och utveckla   
 några delar av den. « 

 Sedan måste vi anpassa oss till verkligheten och  
 behoven där ute, och våga skapa och skriva ny historia.

Linda Svensson Fakhreddine är ingen 
person som man förknippar med ”en lugn 
stund med en god bok i en soffa”. Nej, hos 
Linda är det full fart hela tiden – och det 
är inte utan att man undrar var hon får 
den ifrån. Tiden alltså.

– Haha, det gäller att ta smarta och 
snabba genvägar. Sedan handlar mycket 
om teamwork mellan mig och min man 
Andreas, säger hon.

Andreas driver restaurang och Linda 
driver Wayne’s Coffee på Stortorget. 
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Text och foto: Roland Olsen

»Jag bara älskar Storsjöcupen! « 

Många av Östersunds idrotts-
profiler hittar ett andra hem hos 
Linda Svensson Fakhreddine på 
Wayne’s Coffee. När vi hälsar på 
unnar hon sig en fikastund med 

de amerikanska spelarna i IFK 
Östersund – Natalie Johnson (till 
vänster) och Kelsey Devonshire.

LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.

Östersunds Stugby & Camping

www.ostersundscamping.se
tel: +46 (0)63-14 46 15  
Krondikesvägen 95 c, 831 60 Östersund 
ostersundscamping@ostersund.se

Östersunds Stugby & Camping

www.ostersundscamping.se
tel: +46 (0)63-14 46 15  
Krondikesvägen 95 c, 831 60 Östersund 
ostersundscamping@ostersund.se

Besök Östersunds
fantastiska upplevelsebad 

i sommar!

Vi öppnar  
kl. 09.00 varje dag.

Välkomna!

www.storsjobadet.se  | 063-14 31 79
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DIN BABY & LEKSAKSBUTIK

ÖPPETTIDER
Vardagar 10–18
Lördagar 10–16
Söndagar 11–15

ÖSTERSUND
Hagvägen 35
Tel: 063-869 22
www.lekia.se

Hitta till oss!

/hg499
Lösviktsgodis

160 sorter!

På bild: Sulky L   
NU 599:-  (999:-)  

99:-

Vattenballong- 
pump

40%

Nordic Moons sulkys

299:-
Fortnite TS-R Nerf 
super soaker

Skolresa
tillÅreeller
Östersund

EXPLORESÄLEN

Upplevelsepaket
1-3 dagar

    850 krfrån

Besök våra hemsidor för att se alla aktiviteter, upplevelsepaket och kontaktuppgifter • exploreare.se • exploreostersund.se

Vi finns i Åre och Östersund och är experter på aktiviteter och upplevelser anpassade för skolresor.
Välj vad som passar er bäst så ordnar vi allt med aktiviteter, boende och mat. Kontakta oss så berättar vi mer.

Tips: Riv ut och 
spar till kommande 

skolreseplanering
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Vi på Alloffice 
svarar på dina 

frågor!

  Bangårdsgatan 31, Östersund    Telefon 020-45 50 50  WWW.ALLOFFICE.SE

Stort & Smått

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ ALLOFFICE! Nyfiken på AllOffice breda sortiment? Kom in så visar vi 

Till AllOffice är alla välkomna. Oavsett om du är ute efter en pre-
sent, vill fylla på med roliga pennor eller inreda ett helt kontor. 

Många förvånas över vårt breda sortiment - vi har det mesta från 
post-it-lappar till skrivbord. Hämta gärna vår katalog i butiken!

Brunflo
Öppet till 24 

varje dag!

063-206 60

Boken om Storsjöcupen finns till försäljning på INFO-TÄLTET  
Odensala sportfält, Odenhallen och ICA Kvantum
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Tobias var i 16-årsåldern och med när 
Ungdomsgruppen startade sin verksam-
het. Han är fortfarande med och jobbar 
på cupen, nu som nattvakt vid huvud-
området Odensala Sportfält.

– Det kan bli stökigt på campingarna 
bara för att några åker dit och ”låter”.  
Lagen kanske försöker sova för att de har 
tidig match, och folk kanske tältar. Det är 
inte så kul om det står en Epa utanför och 
spelar hög musik, säger Frida Axelsson, 
som är en av Ungdomsgruppens ledare.

Oftast handlar det om lokala ungdo-
mar som mest är nyfikna och vill lära 
känna nya människor. Men de kanske  
visar sin nyfikenhet på lite fel sätt ibland.

Ungdomsgruppen jobbar mycket före-
byggande. Bland annat åker de runt till 
skolor där lagen bor och kollar av läget.

Ett väl fungerade recept är att gruppen 
består just av ungdomar som är i samma 
ålder som de som kan tänkas göra ”bus”. 
Det är ofta så att ungdomar lyssnar bätt-
re på sina jämnåriga. 

– Det blir lite förebyggande på det viset, 
att dels åka runt och hjälpa till på olika 
vis, dels kolla till lite lokala ungdomar. 

De är ofta lite nyfikna på vad som hän-
der på just deras skola.

Det finns tillfällen under turnering-
en då risken för att det ska hända något 
är lite större. Det är under invigningen 
och vid det traditionella discot, då det 
vid båda tillfällena är många människor 
samlade på ett litet område.

– Men på senare år har det varit ganska 
lugnt, påpekar gänget i Ungdomsgruppen.

I årets grupp jobbar fem–sex ungdomar 
och två ledare. Man samarbetar hela 
tiden med cupens säkerhetsgrupp,  
väktare och ibland polis.

Både Jennifer Arvidsson, 17, och Alve 
Stenbrand, 15, är med i gruppen för första 
gången.

–  Jag blev tillfrågad för att min bror varit 
med tidigare. Jag har sett upp till honom. 
Det verkar vara ett roligt jobb, så jag har 
ganska höga förväntningar. Det kommer 
nog att bli en kul vecka, säger Jennifer.

–  Jag har bara varit på cupen och kollat 
tidigare. För ett par månader sedan på sko-
lan fick jag frågan om att vara med i Ung-
domsgruppen. Det blir kul att lära känna 
folk som jag ska jobba med, tycker Alve.

»På senare år har det 
   varit ganska lugnt« 

Ungdomsgruppen arbetar förebyggande under cupveckan:

När så många människor samlas under en så intensiv vecka som 
Storsjöcupen finns alltid risken att det uppstår störningsmoment. 
Det kan till exempel vara saker som stör sömnen på nätterna för 
deltagarna. Vissa gäng tenderar att ”busa” mer än lämpligt. Men 
sedan Storsjöcupen bildade sin Ungdomsgrupp har det blivit 
betydligt lugnare.
   – Lika gärna som det inte sker något alls uppseendeväckande 
under hela turneringen, kan det bli lite konfrontationer, stölder 
från lagen, och allt sånt där, säger Tobias Kallio, 29.
Text och foto: Roland Olsen

Frida Axelsson (längst bak) får hjälp av nykomlingarna Jennifer Arvidsson 
och Alve Stenbrand i Ungdomsgruppen.

LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.
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LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.

www.jamtli.com

Välkommen till Jamtli i Östersund!
Här finns alltid något att se och göra

Jamtli
Välkommen till

i sommar!

Ett
 muse

um
 

som
 ing

et 
an

na
t!

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Här finns alltid något att se och göra!  
Under hela året kan du besöka fasta och tillfälliga utställningar  

och Nationalmuseum Jamtli – en arena för konst- och  
designupplevelser ur Nationalmuseums samlingar. 

På sommarens Jamtli Historieland vaknar friluftsmuseet till liv.  
Du förflyttar dig mellan 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal  

och de människor du möter är från andra tider än vår egen.  
Välkommen att följa med på en resa i tiden!

Från gryning 
till skymning
–nordisk konst kring 
sekelskiftet 1900

Utställning 28 maj 2019–19 april 2020

Jamtli Historieland
22 juni–18 augusti 2019

kia.com

Ett komplett lag

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/7 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Sportage enligt 
körcykeln NEDC: 5,2-7,8 l/100 km och CO2-utsläpp 136-178 g/km; enligt körcykeln WLTP: 6,4-8,8 l/100 km och CO2-utsläpp 169-199 g/km; Kia Ceed SW blandad körning enligt körcykeln NEDC: 4,3-5,8 l/100 km och CO₂-utsläpp 111-132 g/km; enligt 
körcykeln WLTP: 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp 136-143 g/km. Utrustning varierar beroende på version. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

De största fotbollsögonblicken är de du skjutsar till!  
Du hittar en rad tekniska nyckelspelare hos Jemt Bil. 

Kampanjpris från: 272.700 kr

1.6 T-GDi 177 HK AWD ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 292.700 KR

Kampanjpris från: 192.800 kr

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE  
REK. CA PRIS FRÅN 213.400 KR

Kampanjpris från: 202.400 kr
LÄGG TILL AUTOMAT (DCT7): 15.000 KR
LÄGG TILL PLUSPAKET: 9.900 KR

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  
REK. CA PRIS FRÅN 222.400 KR

Fagerbacken 82. Östersund
Tel: 063-15 59 20
www.jemtbil.se

  Trygghet                             Idrott                               Hälsa                           Kunskap

-tillsammans kan vi!-tillsammans kan vi!
Välkommen till ossVälkommen till oss

www.prolympia.se

Har du någon gång tänkt på att det finns alternativ 
till den skola ditt barn går på idag?

Prolympia i Östersund är en heltäckande grundskola
från förskoleklass till. åk. 9.

Välkommen in på 
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  Utleira IL 2556

  Varden IL 2168

  Verdal IL 1 2070

  Verdal IL 2 2071

  Vestbyen IL 2095

  Vuku IL 2320

  Åfjord IL 2127

  Ås IF 2474

  Örland BK 2230

  Östersunds FK 2489

POJKAR 15
  Beitstad/Kvam 2567

  Brekken IL 2601

  Charlottenlund 2538

  Egge IL 2576

  FK Fosen 2311

  Florö Fotball 2378

  Grand IK 2050

  Hitra FK 2626

  IFK Östersund 2329

  Inderöy IL 2105

  Kattem IL 2589

  Lånke IL 2153

  Nardo FK 2599

  National-
         kameratene SK 2419

  Nessegutten SK 2173

  Ope IF 2240

  Orkla FK 1 2063

  Peru AD Cantolao 2623

  Skaun BK 2499

 fortsättning på nästa sida

LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.

POJKAR 11
  Brunflo FK 2519

  Byafossen IL 2365

  Charlottenlund SK 2446

  Egge IL 1 2251

  Frösö IF Blå 2544

  Frösö IF Svart 2542

  Frösö IF Vit 2543

  Hommelvik IL 2117

  IFK Lit 2468

  IFK Strömsund 2389

  IFK Östersund 1 2328

  IFK Östersund 1 2423

  IFK Östersund 2 2424

  IFK Östersund P08 City 2447

  Krokom Dvärsätts IF 2533

  Lånke IL 2197

  Ope IF City 2207

  Ope IF Real 2206

  Osen/Steinsdalen IL 2439

  Steinkjer FK 1 2013

  Stjördals-Blink 1 2278

  Stjördals-Blink 2 2287

  Vinne IL 2370

  Vuku/Leksdal IL 2476

  Ålen IL 2256

  Ås IF Blå 2238

  Ås IF Vit 2237

  Östersunds FK 1 2492

  Östersunds FK Röd 2493

POJKAR 12
  Barkarö SK Blå 2472

  Barkarö SK Röd 2471

  Bergs IK 2477

  BK Häcken Gul 2184

  BK Häcken Svart 2183

  Brunflo FK 1 2272

  Brunflo FK 2 2271

  Byafossen IL 2175

  Charlottenlund SK 1 2339

  Charlottenlund SK 2 2341

  Charlottenlund SK 3 2342

  Charlottenlund SK 4 2343

  Egge IL 1 2005

  Egge IL 2 2019

  FK Fosen 1 2296

  Frösö IF 1 2395

  Frösö IF 2 2396

  Frösö IF 3 2397

  IFK Östersund 2327

  IFK Östersund 2434

  IFK Östersund City Röd 2435

  IFK Östersund City Vit 2436

  IL Fram 2226

  Inderöy IL 2359

  Kattem IL 1 2254

  Kattem IL 2 2255

  Krokom Dvärsätts IF 2438

  Leinstrand IL fotball 2558

  Leksdal / Vuku IL 1 2443

  Lierne IL 1 2282

  Lierne IL 2 2469

  Lånke IL 1 2178

  Vinne IL 2454

  Åfjord IL 1 2128

  Ålen IL 2257

  Ås IF 2614

  ÅS IF Vit 2620

  Östersunds FK 2491

POJKAR 13
  Aasguten IL 2146

  Astor FK 1 2366

  Astor FK 2 2410

  Astor FK 3 2565

  Brunflo FK 1 2172

  Brunflo FK 2 2587

  Brönnöysund 2393

  Buvik IL 2526

  Byafossen IL 2570

  Charlottenlund SK 1 2415

  Charlottenlund SK 2 2416

  Egge IL 1 2157

  FK Bodö Glimt 2448

  FK Fosen 1 2309

  Frösö IF Rosa 2323

  Frösö IF Svart 2322

  Grong IL 2362

  Gullvikmoen IL 2039

  Hitra FK 2134

  Hommelvik IL 1 2115

  Hommelvik IL 2 2582

  IFK Östersund Röd 2421

  IL Fram 2227

  Inderöy IL 1 2335

  Inderöy IL 2 2336

  Trygg/Lade SK 1 2506

  Trygg/Lade SK 2 2507

  Utleira IL 1 2245

  Utleira IL 2 2246

  Valletta F.C. ACADEMY 2051

  Varden IL 2167

  Verdal IL 1 2053

  Vinne IL 2132

  Vuku IL 2027

  Ålen IL 2262

  Ås IF 2502

  Östersunds FK 2490

POJKAR 14

  Argentina C.E.F 18 

         Tucuman 2520

  Brönnöysund 2269

  Byneset IL 1 2041

  Byneset IL 2 2147

  Byåsen il 2606

  Byåsen IL 2530

  Charlottenlund SK 1 2427

  Charlottenlund SK 2 2428

  Egge IL 1 2046

  Egge IL 2 2047

  FK Fosen 2310

  Frösö IF Rosa 2555

  Frösö IF Svart 2557

  Gullvikmoen IL 2387

  Hegra IL 2510

  Heimdal FK 1 2279

  Heimdal FK 2 2280

  Hitra FK 1 2176

Lagnamn AnmälningsnrLagnamn Anmälningsnr Lagnamn AnmälningsnrLagnamn Anmälningsnr Lagnamn AnmälningsnrLagnamn Anmälningsnr Lagnamn AnmälningsnrLagnamn Anmälningsnr

  Lånke IL 2 2179

  Mexico Intercups 2591

  Nardo FK 2321

  Nationalkameratene SK 1 2159

  Nationalkameratene SK 2 2160

  Neset FK 2453

  Nessegutten SK 1 2481

  Nessegutten SK 2 2482

  Ope IF Blå 2205

  Ope IF Vit 2204

  Peru AD Cantolao 2622

  Remyra IL 1 2466

  Skogn IL 2345

  Sollentuna FK Tegel 2402

  Sparbu/Henning Blå 2139

  Sparbu/Henning Vit 2414

  Steinkjer FK 1 2022

  Steinkjer FK 2 2023

  Stjördals-Blink 2464

  Stjördals-Blink 2465

  Strindheim IL 2517

  Sverre IL 1 2288

  Sverre IL 2 2289

  Sverre IL 3 2290

  Tangmoen IL 1 2514

  Tangmoen IL 1 2515

  Tjalg IL 2580

  Trygg/Lade SK 1 2218

  Trygg/Lade SK 2 2219

  Varden IL 2166

  Verdal IL 1 2055

  Verdal IL 2 2056

  Verdal IL 3 2057

  Kattem IL 1 2025

  Kattem IL 2 2026

  Kil/Hemne 2403

  Krokom Dvärsätt P06 2619

  Leksvik IL 2304

  Lånke IL 2198

  Malvik IL Black 2151

  Malvik IL White 2152

  Meldal FK 2098

  Mexico Intercups 2522

  Nardo FK 1 2470

  Nardo FK 2 2475

  Neset FK 2190

  Nessegutten SK 2368

  Nidelv IL 2559

  Ope IF 1 2249

  Ope IF 2 2250

  Oppdal IL 2400

  Orkla FK 2058

  Remyra IL 2293

  Skogn IL 2460

  Sparbu IL 2545

  Sportsklubben 
         Nationalkameratene 2554

  Stadsbygd IL 2347

  Steinkjer FK 1 2312

  Stjördals-Blink 1 2457

  Sverre IL 1 2350

  Sverre IL 2 2351

  Sverre IL 3 2352

  Sverresborg IF 2149

  Sörlia IL 2028

  Tangmoen IL 2371

  Hommelvik IL 2114

  IFK Östersund Röd 2325

  Inderöy IL 2214

  Kattem IL 2182

  KIL/Hemne 2571

  Krokom Dvärsätts IF 2594

  Leksvik IL 2305

  Lierne IL 2283

  Lånke IL 2092

  Malvik IL 2459

  Meldal FK 2097

  Mexico Intercups 2523

  Nardo FK 2452

  Nationalkameratene 1 2552

  Nationalkammeratene 2 2553

  Neset FK 1 2034

  Nessegutten SK 2264

  Ope IF 1 2239

  Orkla FK 1 2061

  Orkla FK 2 2062

  Reymersholms IK 2394

  Rissa IL 2171

  Snåsa IL 2088

  Sparbu/Henning 2354

  Stadsbygd IL 2348

  Steinkjer FK 1 2432

  Steinkjer FK 2 2433

  Stjördals-Blink 1 2084

  Stjördals-Blink 2 2346

  Strindheim IL 1 2376

  Strindheim IL 2 2377

  Sverre IL 2383

  Sverresborg IF 2228

Klassindelning Storsjöcupen 

Flaggförklaring Sverige Norge Mexico Malta Tanzania Argentina Peru Flaggförklaring Sverige Norge Mexico Malta Tanzania Argentina Peru
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  Verdal IL 2 2071

  Vestbyen IL 2095

  Vuku IL 2320

  Åfjord IL 2127

  Ås IF 2474

  Örland BK 2230

  Östersunds FK 2489

POJKAR 15
  Beitstad/Kvam 2567

  Brekken IL 2601

  Charlottenlund 2538

  Egge IL 2576

  FK Fosen 2311

  Florö Fotball 2378

  Grand IK 2050

  Hitra FK 2626

  IFK Östersund 2329

  Inderöy IL 2105

  Kattem IL 2589

  Lånke IL 2153

  Nardo FK 2599

  National-
         kameratene SK 2419

  Nessegutten SK 2173

  Ope IF 2240

  Orkla FK 1 2063

  Peru AD Cantolao 2623

  Skaun BK 2499

 fortsättning på nästa sida

LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.

POJKAR 11
  Brunflo FK 2519

  Byafossen IL 2365

  Charlottenlund SK 2446

  Egge IL 1 2251

  Frösö IF Blå 2544

  Frösö IF Svart 2542

  Frösö IF Vit 2543

  Hommelvik IL 2117

  IFK Lit 2468

  IFK Strömsund 2389

  IFK Östersund 1 2328

  IFK Östersund 1 2423

  IFK Östersund 2 2424

  IFK Östersund P08 City 2447

  Krokom Dvärsätts IF 2533

  Lånke IL 2197

  Ope IF City 2207

  Ope IF Real 2206

  Osen/Steinsdalen IL 2439

  Steinkjer FK 1 2013

  Stjördals-Blink 1 2278

  Stjördals-Blink 2 2287

  Vinne IL 2370

  Vuku/Leksdal IL 2476

  Ålen IL 2256

  Ås IF Blå 2238

  Ås IF Vit 2237

  Östersunds FK 1 2492

  Östersunds FK Röd 2493

POJKAR 12
  Barkarö SK Blå 2472

  Barkarö SK Röd 2471

  Bergs IK 2477

  BK Häcken Gul 2184

  BK Häcken Svart 2183

  Brunflo FK 1 2272

  Brunflo FK 2 2271

  Byafossen IL 2175

  Charlottenlund SK 1 2339

  Charlottenlund SK 2 2341

  Charlottenlund SK 3 2342

  Charlottenlund SK 4 2343

  Egge IL 1 2005

  Egge IL 2 2019

  FK Fosen 1 2296

  Frösö IF 1 2395

  Frösö IF 2 2396

  Frösö IF 3 2397

  IFK Östersund 2327

  IFK Östersund 2434

  IFK Östersund City Röd 2435

  IFK Östersund City Vit 2436

  IL Fram 2226

  Inderöy IL 2359

  Kattem IL 1 2254

  Kattem IL 2 2255

  Krokom Dvärsätts IF 2438

  Leinstrand IL fotball 2558

  Leksdal / Vuku IL 1 2443

  Lierne IL 1 2282

  Lierne IL 2 2469

  Lånke IL 1 2178

  Vinne IL 2454

  Åfjord IL 1 2128

  Ålen IL 2257

  Ås IF 2614

  ÅS IF Vit 2620

  Östersunds FK 2491

POJKAR 13
  Aasguten IL 2146

  Astor FK 1 2366

  Astor FK 2 2410

  Astor FK 3 2565

  Brunflo FK 1 2172

  Brunflo FK 2 2587

  Brönnöysund 2393

  Buvik IL 2526

  Byafossen IL 2570

  Charlottenlund SK 1 2415

  Charlottenlund SK 2 2416

  Egge IL 1 2157

  FK Bodö Glimt 2448

  FK Fosen 1 2309

  Frösö IF Rosa 2323

  Frösö IF Svart 2322

  Grong IL 2362

  Gullvikmoen IL 2039

  Hitra FK 2134

  Hommelvik IL 1 2115

  Hommelvik IL 2 2582

  IFK Östersund Röd 2421

  IL Fram 2227

  Inderöy IL 1 2335

  Inderöy IL 2 2336

  Trygg/Lade SK 1 2506

  Trygg/Lade SK 2 2507

  Utleira IL 1 2245

  Utleira IL 2 2246

  Valletta F.C. ACADEMY 2051

  Varden IL 2167

  Verdal IL 1 2053

  Vinne IL 2132

  Vuku IL 2027

  Ålen IL 2262

  Ås IF 2502

  Östersunds FK 2490

POJKAR 14

  Argentina C.E.F 18 

         Tucuman 2520

  Brönnöysund 2269

  Byneset IL 1 2041

  Byneset IL 2 2147

  Byåsen il 2606

  Byåsen IL 2530

  Charlottenlund SK 1 2427

  Charlottenlund SK 2 2428

  Egge IL 1 2046

  Egge IL 2 2047

  FK Fosen 2310

  Frösö IF Rosa 2555

  Frösö IF Svart 2557

  Gullvikmoen IL 2387

  Hegra IL 2510

  Heimdal FK 1 2279

  Heimdal FK 2 2280

  Hitra FK 1 2176
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  Lånke IL 2 2179

  Mexico Intercups 2591

  Nardo FK 2321

  Nationalkameratene SK 1 2159

  Nationalkameratene SK 2 2160

  Neset FK 2453

  Nessegutten SK 1 2481

  Nessegutten SK 2 2482

  Ope IF Blå 2205

  Ope IF Vit 2204

  Peru AD Cantolao 2622

  Remyra IL 1 2466

  Skogn IL 2345

  Sollentuna FK Tegel 2402

  Sparbu/Henning Blå 2139

  Sparbu/Henning Vit 2414

  Steinkjer FK 1 2022

  Steinkjer FK 2 2023

  Stjördals-Blink 2464

  Stjördals-Blink 2465

  Strindheim IL 2517

  Sverre IL 1 2288

  Sverre IL 2 2289

  Sverre IL 3 2290

  Tangmoen IL 1 2514

  Tangmoen IL 1 2515

  Tjalg IL 2580

  Trygg/Lade SK 1 2218

  Trygg/Lade SK 2 2219

  Varden IL 2166

  Verdal IL 1 2055

  Verdal IL 2 2056

  Verdal IL 3 2057

  Kattem IL 1 2025

  Kattem IL 2 2026

  Kil/Hemne 2403

  Krokom Dvärsätt P06 2619

  Leksvik IL 2304

  Lånke IL 2198

  Malvik IL Black 2151

  Malvik IL White 2152

  Meldal FK 2098

  Mexico Intercups 2522

  Nardo FK 1 2470

  Nardo FK 2 2475

  Neset FK 2190

  Nessegutten SK 2368

  Nidelv IL 2559

  Ope IF 1 2249

  Ope IF 2 2250

  Oppdal IL 2400

  Orkla FK 2058

  Remyra IL 2293

  Skogn IL 2460

  Sparbu IL 2545

  Sportsklubben 
         Nationalkameratene 2554

  Stadsbygd IL 2347

  Steinkjer FK 1 2312

  Stjördals-Blink 1 2457

  Sverre IL 1 2350

  Sverre IL 2 2351

  Sverre IL 3 2352

  Sverresborg IF 2149

  Sörlia IL 2028

  Tangmoen IL 2371

  Hommelvik IL 2114

  IFK Östersund Röd 2325

  Inderöy IL 2214

  Kattem IL 2182

  KIL/Hemne 2571

  Krokom Dvärsätts IF 2594

  Leksvik IL 2305

  Lierne IL 2283

  Lånke IL 2092

  Malvik IL 2459

  Meldal FK 2097

  Mexico Intercups 2523

  Nardo FK 2452

  Nationalkameratene 1 2552

  Nationalkammeratene 2 2553

  Neset FK 1 2034

  Nessegutten SK 2264

  Ope IF 1 2239

  Orkla FK 1 2061

  Orkla FK 2 2062

  Reymersholms IK 2394

  Rissa IL 2171

  Snåsa IL 2088

  Sparbu/Henning 2354

  Stadsbygd IL 2348

  Steinkjer FK 1 2432

  Steinkjer FK 2 2433

  Stjördals-Blink 1 2084

  Stjördals-Blink 2 2346

  Strindheim IL 1 2376

  Strindheim IL 2 2377

  Sverre IL 2383

  Sverresborg IF 2228
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LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.Klassindelning Storsjöcupen 

  Melhus IL 2094

  Namsos IL 2373

  Nidelv IL 2101

  Ope IF 2208

  Orkla FK 2067

  Overhalla IL 2497

  Skogn IL 2155

  Snåsa IL 2087

  Sparbu/Henning 2120

  Steinkjer FK 2091

  Sverre IL 2102

  Utleira IL 2409

  Verdal IL 1 2030

  Åfjord IL 2123

  Ålen IL 2535

  Örland / Fosen 2235

FLICKOR 16
  Bergs IK 2478

  Egge IL/Sparbu IL 2598

  Ersboda SK 2605

  Flatås IL 2367

  Frösö IF 2002

  IFK Östersund 2082

  Lierne IL 2450

  Lånke IL 2505

  Mörsils / Järpens IF 2196

  Offerdals IF 2003

  Ope IF 1 2212

  Skogn IL 2561

  Steinkjer FK 2090

  Verdal IL 1 2078

  Vuku IL 2281

  Ås IF 2221

fortsättning från föregående sida

  Sparbu/Henning 2500

  Stjördals-Blink 2358

  Sörlia IL 2093

  Tangmoen IL 2217

  Utleira IL 2568

  Vinne IL 2577

  Vuku IL 2602

  Örland BK 2231

  Östersunds FK 2488

POJKAR 16
  BBeitstad/Kvam 2253

  Buvik IL 1 2390

  Buvik IL 2 2391

  Byneset IL 1 2040

  Florö Fotball 2546

  Frösö IF 2265

  Grong IL 2541

  Hitra FK 2135

  Hommelvik IL 2112

  IFK Östersund/IFK U 2330

  IFK Östersund U-16 2516

  Inderöy IL 2363

  Kattem IL 2586

  Klebu IL 2564

  Leksvik IL 2306

  Levanger FK 2413

  Lierne IL 2284

  Lånke IL 2241

  Meldal FK 2096

  Nardo FK 1 2318

  National-
         kameratene SK 2417

  Neset FK 2388

  Nessegutten SK 2174

  Orkla FK 2065

  Overhalla IL 2145

  Rissa IL 2456

  Rörvik IL 2581

  Skogn IL 2501

  Snåsa IL 2089

  Sparbu IL 2425

  Stjördals-Blink 2357

  Strands IF 2449

  Strindheim IL 2441

  Tangmoen IL 1 2170

  Tanzania Out Growers 
         Football Academy. 2625

  Varden IL 2180

  Verdal IL 1 2074

  Vinne IL 2201

  Vuku IL 2437

  Åfjord IL 2126

  Ålen IL 2258

  Örland BK 2 2232

  Östersunds FK       2487

PARATROPHY G1
  Arosstadens IS 2603

  GIF Sundsvall 2512

  Hommelvik IL 2118

  IK Sätra 2531

  Rosenborg BK 2629

PARATROPHY G2
  GIF Sundsvall 2513

  Hommelvik IL 2624

  Hommelvik IL 1 2110

  Hommelvik IL 2 2628

  Härnösands SK 2199

  IFK Östersund 2344

  IL Fram 1 2225

  IL Fram 2 2314

  Jarlabergs IF 2426

  Kattem IL 2412

  Lånke IL 2085

  Ope IF 1 2332

  Ope IF 2 2333

  Röra IL 2518

  Sandvollan IL 2276

  Sidsjö Böle IF 2528

  Skogn IL 1 2007

  Skogn IL 2 2008

  Sparbu/Henning 2536

  Steinkjer FK 2380

  Sverre IL 1 2243

  Sverre IL 2 2244

  Sörlia IL 2356

  Trygg/Lade SK 2480

  Verdal IL 1 2044

  Verdal IL 2 2045

  Vinne IL 2211

  Vuku IL 2144

  Åfjord IL 2125

  Ålen IL 2259

FLICKOR 13
  Aasguten IL 2194

  Astor FK 2503

  Astor FK Tigers 2504

  Brunflo FK 2142

  Sverre IL 1 2103

  Sverre IL 2 2104

  Tangmoen IL 2361

  Trygg/Lade SK 2508

  Utleira IL 1 2429

  Utleira IL 2 2430

  Varden IL 2169

  Verdal IL 1 2033

  Verdal IL 2 2035

  Vinne IL 2294

  Vuku / Stiklestad 2242

  Ålen IL 2572

FLICKOR 14
  Aasguten IL 2068

  Brumunddal Fotball 2156

  Byåsen IL 2593

  Charlottenlund SK 1 2315

  Charlottenlund SK 2 2316

  Egge IL 1 2048

  Egge IL 2 2049

  FK Fosen 2300

  Flatås IL 2140

  Frösö IF 2 2338

  Gimse IL 2511

  Hommelvik IL 2108

  IFK Östersund 2340

  IL Fram 2223

  Kattem IL 1 2398

  Myssjö/Berg 2494

  Nardo FK 2018

  Nessegutten SK 2485

  Ope IF 2213

  Orkanger IF 2308
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  IFK Östersund 2529

  IK Sätra 2532

  Roslagen SOL 2404

  Skellefteå Parasport 2608

  Verdal IL 2029

FLICKOR 11
  Brunflo FK 1 2200

  Brunflo FK 2 2138

  Frösö IF 2407

  Hommelvik IL 2111

  IFK Östersund 2590

  Namdalseid IL 2385

  Ope IF Blå 2210

  Ope IF Vit 2209

  Romolslia SK 2578

  Steinkjer FK 2032

  Stiklestad IL 2583

  Varden IL 2165

  Vinne IL 2181

  Ås IF 1 2562

  Ås IF 2 2615

FLICKOR 12
  Aasguten IL 2191

  Beitstad FK 2136

  Bergs IK 2486

  Brunflo FK 2143

  Byneset IL/

         Leinstrand IL 1 2080

  Byneset IL 2 2081

  Egge IL 2052

  FK Fosen 2299

  Frösö IF 2379

  Brönnöysund 2463

  Byafossen/Steinkjer 2037

  Charlottenlund SK 1 2374

  Charlottenlund SK 2 2375

  Egge IL 1 2011

  Frösö IF 2331

  Grong IL 1 2364

  Gullvikmoen IL 2038

  Gullvikmoen IL 2195

  Heimdal FK 2418

  Hitra FK 2133

  Hommelvik IL 2109

  IFK Östersund 2277

  IL Fram 2224

  Inderöy IL 2405

  Islingby IK 2077

  Kattem IL 2324

  Kil / Hemne 2461

  Krokom Dvärsätts IF 2566

  Lierne IL 2451

  Lånke IL 2020

  Namdalseid IL 2121

  Nardo FK 2267

  Neset FK 2163

  Nessegutten SK 2422

  Ope IF 2334

  Orkla FK 1 2059

  Orkla FK 2 2060

  Romolslia SK 2547

  Skogn IL 2021

  Sparbu/Henning 2537

  Stadsbygd IL 2384

  Strindheim IL 1 2186

  Strindheim IL 2 2187

  Orkla FK 2066

  Rissa IL 2534

  Röra IL 2017

  Skaun BK 2455

  Skjelstadmark IL 2440

  Skogn IL 1 2009

  Skogn IL 2 2010

  Snåsa IL 2086

  Steinkjer FK 2072

  Sverre IL 1 2004

  Tiller IL 2307

  Utleira IL 2406

  Verdal IL 1 2042

  Vuku /Vinne 2382

  Åfjord IL 2124

  Ås IF 2154

  ÅS IF Blå 2621

  Örland BK 1 2234

FLICKOR 15
  Beitstad FK 2431

  Brunflo FK 2579

  Frei/Dahle/Nordlandet 2574

  Frösö IF 2266

  Grong IL 2595

  Gullvikmoen IL 2604

  Hommelvik IL 2107

  IFK Strömsund 2548

  IL Fram 2222

  Inderöy IL 2462

  Kil/Hemne 2073

  Krokom Dvärsätts IF 2610

  Leksvik IL 2303

  Meldal FK 2099
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LADDA HEM STORSJÖCUPENS APP!
Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.Klassindelning Storsjöcupen 

  Melhus IL 2094

  Namsos IL 2373

  Nidelv IL 2101

  Ope IF 2208

  Orkla FK 2067

  Overhalla IL 2497

  Skogn IL 2155

  Snåsa IL 2087

  Sparbu/Henning 2120

  Steinkjer FK 2091

  Sverre IL 2102

  Utleira IL 2409

  Verdal IL 1 2030

  Åfjord IL 2123

  Ålen IL 2535

  Örland / Fosen 2235

FLICKOR 16
  Bergs IK 2478

  Egge IL/Sparbu IL 2598

  Ersboda SK 2605

  Flatås IL 2367

  Frösö IF 2002

  IFK Östersund 2082

  Lierne IL 2450

  Lånke IL 2505

  Mörsils / Järpens IF 2196

  Offerdals IF 2003

  Ope IF 1 2212

  Skogn IL 2561

  Steinkjer FK 2090

  Verdal IL 1 2078

  Vuku IL 2281

  Ås IF 2221

fortsättning från föregående sida

  Sparbu/Henning 2500

  Stjördals-Blink 2358

  Sörlia IL 2093

  Tangmoen IL 2217

  Utleira IL 2568

  Vinne IL 2577

  Vuku IL 2602

  Örland BK 2231

  Östersunds FK 2488

POJKAR 16
  BBeitstad/Kvam 2253

  Buvik IL 1 2390

  Buvik IL 2 2391

  Byneset IL 1 2040

  Florö Fotball 2546

  Frösö IF 2265

  Grong IL 2541

  Hitra FK 2135

  Hommelvik IL 2112

  IFK Östersund/IFK U 2330

  IFK Östersund U-16 2516

  Inderöy IL 2363

  Kattem IL 2586

  Klebu IL 2564

  Leksvik IL 2306

  Levanger FK 2413

  Lierne IL 2284

  Lånke IL 2241

  Meldal FK 2096

  Nardo FK 1 2318

  National-
         kameratene SK 2417

  Neset FK 2388

  Nessegutten SK 2174

  Orkla FK 2065

  Overhalla IL 2145

  Rissa IL 2456

  Rörvik IL 2581

  Skogn IL 2501

  Snåsa IL 2089

  Sparbu IL 2425

  Stjördals-Blink 2357

  Strands IF 2449

  Strindheim IL 2441

  Tangmoen IL 1 2170

  Tanzania Out Growers 
         Football Academy. 2625

  Varden IL 2180

  Verdal IL 1 2074

  Vinne IL 2201

  Vuku IL 2437

  Åfjord IL 2126

  Ålen IL 2258

  Örland BK 2 2232

  Östersunds FK       2487

PARATROPHY G1
  Arosstadens IS 2603

  GIF Sundsvall 2512

  Hommelvik IL 2118

  IK Sätra 2531

  Rosenborg BK 2629

PARATROPHY G2
  GIF Sundsvall 2513

  Hommelvik IL 2624

  Hommelvik IL 1 2110

  Hommelvik IL 2 2628

  Härnösands SK 2199

  IFK Östersund 2344

  IL Fram 1 2225

  IL Fram 2 2314

  Jarlabergs IF 2426

  Kattem IL 2412

  Lånke IL 2085

  Ope IF 1 2332

  Ope IF 2 2333

  Röra IL 2518

  Sandvollan IL 2276

  Sidsjö Böle IF 2528

  Skogn IL 1 2007

  Skogn IL 2 2008

  Sparbu/Henning 2536

  Steinkjer FK 2380

  Sverre IL 1 2243

  Sverre IL 2 2244

  Sörlia IL 2356

  Trygg/Lade SK 2480

  Verdal IL 1 2044

  Verdal IL 2 2045

  Vinne IL 2211

  Vuku IL 2144

  Åfjord IL 2125

  Ålen IL 2259

FLICKOR 13
  Aasguten IL 2194

  Astor FK 2503

  Astor FK Tigers 2504

  Brunflo FK 2142

  Sverre IL 1 2103

  Sverre IL 2 2104

  Tangmoen IL 2361

  Trygg/Lade SK 2508

  Utleira IL 1 2429

  Utleira IL 2 2430

  Varden IL 2169

  Verdal IL 1 2033

  Verdal IL 2 2035

  Vinne IL 2294

  Vuku / Stiklestad 2242

  Ålen IL 2572

FLICKOR 14
  Aasguten IL 2068

  Brumunddal Fotball 2156

  Byåsen IL 2593

  Charlottenlund SK 1 2315

  Charlottenlund SK 2 2316

  Egge IL 1 2048

  Egge IL 2 2049

  FK Fosen 2300

  Flatås IL 2140

  Frösö IF 2 2338

  Gimse IL 2511

  Hommelvik IL 2108

  IFK Östersund 2340

  IL Fram 2223

  Kattem IL 1 2398

  Myssjö/Berg 2494

  Nardo FK 2018

  Nessegutten SK 2485

  Ope IF 2213

  Orkanger IF 2308
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  IFK Östersund 2529

  IK Sätra 2532

  Roslagen SOL 2404

  Skellefteå Parasport 2608

  Verdal IL 2029

FLICKOR 11
  Brunflo FK 1 2200

  Brunflo FK 2 2138

  Frösö IF 2407

  Hommelvik IL 2111

  IFK Östersund 2590

  Namdalseid IL 2385

  Ope IF Blå 2210

  Ope IF Vit 2209

  Romolslia SK 2578

  Steinkjer FK 2032

  Stiklestad IL 2583

  Varden IL 2165

  Vinne IL 2181

  Ås IF 1 2562

  Ås IF 2 2615

FLICKOR 12
  Aasguten IL 2191

  Beitstad FK 2136

  Bergs IK 2486

  Brunflo FK 2143

  Byneset IL/

         Leinstrand IL 1 2080

  Byneset IL 2 2081

  Egge IL 2052

  FK Fosen 2299

  Frösö IF 2379

  Brönnöysund 2463

  Byafossen/Steinkjer 2037

  Charlottenlund SK 1 2374

  Charlottenlund SK 2 2375

  Egge IL 1 2011

  Frösö IF 2331

  Grong IL 1 2364

  Gullvikmoen IL 2038

  Gullvikmoen IL 2195

  Heimdal FK 2418

  Hitra FK 2133

  Hommelvik IL 2109

  IFK Östersund 2277

  IL Fram 2224

  Inderöy IL 2405

  Islingby IK 2077

  Kattem IL 2324

  Kil / Hemne 2461

  Krokom Dvärsätts IF 2566

  Lierne IL 2451

  Lånke IL 2020

  Namdalseid IL 2121

  Nardo FK 2267

  Neset FK 2163

  Nessegutten SK 2422

  Ope IF 2334

  Orkla FK 1 2059

  Orkla FK 2 2060

  Romolslia SK 2547

  Skogn IL 2021

  Sparbu/Henning 2537

  Stadsbygd IL 2384

  Strindheim IL 1 2186

  Strindheim IL 2 2187

  Orkla FK 2066

  Rissa IL 2534

  Röra IL 2017

  Skaun BK 2455

  Skjelstadmark IL 2440

  Skogn IL 1 2009

  Skogn IL 2 2010

  Snåsa IL 2086

  Steinkjer FK 2072

  Sverre IL 1 2004

  Tiller IL 2307

  Utleira IL 2406

  Verdal IL 1 2042

  Vuku /Vinne 2382

  Åfjord IL 2124

  Ås IF 2154

  ÅS IF Blå 2621

  Örland BK 1 2234

FLICKOR 15
  Beitstad FK 2431

  Brunflo FK 2579

  Frei/Dahle/Nordlandet 2574

  Frösö IF 2266

  Grong IL 2595

  Gullvikmoen IL 2604

  Hommelvik IL 2107

  IFK Strömsund 2548

  IL Fram 2222

  Inderöy IL 2462

  Kil/Hemne 2073

  Krokom Dvärsätts IF 2610

  Leksvik IL 2303

  Meldal FK 2099
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ALLA DAGAR
7–23

Nattuggla eller 
morgontupp?

PIZZA
– DIREKT UGNEN –

B U T I K S B A K A D

Margherita 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, basilika

Vezuvio 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka

Capricciosa 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka, champinjon

Hawaii 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka , ananas

Verdure 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, gri� ad paprika, 
champinjon, oliver, ruccola

Kebab 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, kebab, rödlök, 
feff eroni, kebabsås

Qua� ro Forma� i 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, gorgonzola, 
grana padano, pecorino

Chili Magnifi co 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, jalapeno, 
delins chilisalami

Banan & Cu� ypizza 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, kyckling, banan, cu� y 

ÖFK-pizzan 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, svensk fl äskfi lé, 
bearnaisesås, rödlök
För varje såld ÖFK-pizza går 5 kr ti�  barncancerfonden.

Getost 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, getost, 
pinjenö� er, honung, ruccola

Salame Milano 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, salami, oliver, ruccola

Prosciu� o crudo  95ª 
Tomatsås, mozzare� a, prosciu� o crudo, ruccola

Maxis Vegetariska  95ª 
Tomatsås, mozzare� a, kronärtskocka, färska
champinjoner, Ruccola, Parmesan, pesto

Pizzasa� ad 10ª 
Bearnaisesås 5ª 

ALLA PIZZOR GÅR ATT FÅ MED GLUTENFRI BOTTEN 
OCH/ELLER LAKTOS- OCH MJÖLKPROTEINFRI OST.

Ring & bestä� 

063-57 76 62

PIZZA
– DIREKT UGNEN –

B U T I K S B A K A D

Margherita 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, basilika

Vezuvio 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka

Capricciosa 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka, champinjon

Hawaii 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka , ananas

Verdure 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, gri� ad paprika, 
champinjon, oliver, ruccola

Kebab 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, kebab, rödlök, 
feff eroni, kebabsås

Qua� ro Forma� i 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, gorgonzola, 
grana padano, pecorino

Chili Magnifi co 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, jalapeno, 
delins chilisalami

Banan & Cu� ypizza 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, kyckling, banan, cu� y 

ÖFK-pizzan 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, svensk fl äskfi lé, 
bearnaisesås, rödlök
För varje såld ÖFK-pizza går 5 kr ti�  barncancerfonden.

Getost 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, getost, 
pinjenö� er, honung, ruccola

Salame Milano 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, salami, oliver, ruccola

Prosciu� o crudo  95ª 
Tomatsås, mozzare� a, prosciu� o crudo, ruccola

Maxis Vegetariska  95ª 
Tomatsås, mozzare� a, kronärtskocka, färska
champinjoner, Ruccola, Parmesan, pesto

Pizzasa� ad 10ª 
Bearnaisesås 5ª 

ALLA PIZZOR GÅR ATT FÅ MED GLUTENFRI BOTTEN 
OCH/ELLER LAKTOS- OCH MJÖLKPROTEINFRI OST.

Ring & bestä� 

063-57 76 62

PIZZA
– DIREKT UGNEN –

B U T I K S B A K A D

Margherita 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, basilika

Vezuvio 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka

Capricciosa 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka, champinjon

Hawaii 75ª 
Tomatsås, mozzare� a, skinka , ananas

Verdure 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, gri� ad paprika, 
champinjon, oliver, ruccola

Kebab 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, kebab, rödlök, 
feff eroni, kebabsås

Qua� ro Forma� i 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, gorgonzola, 
grana padano, pecorino

Chili Magnifi co 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, jalapeno, 
delins chilisalami

Banan & Cu� ypizza 85ª 
Tomatsås, mozzare� a, kyckling, banan, cu� y 

ÖFK-pizzan 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, svensk fl äskfi lé, 
bearnaisesås, rödlök
För varje såld ÖFK-pizza går 5 kr ti�  barncancerfonden.

Getost 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, getost, 
pinjenö� er, honung, ruccola

Salame Milano 95ª 
Tomatsås, mozzare� a, salami, oliver, ruccola

Prosciu� o crudo  95ª 
Tomatsås, mozzare� a, prosciu� o crudo, ruccola

Maxis Vegetariska  95ª 
Tomatsås, mozzare� a, kronärtskocka, färska
champinjoner, Ruccola, Parmesan, pesto

Pizzasa� ad 10ª 
Bearnaisesås 5ª 

ALLA PIZZOR GÅR ATT FÅ MED GLUTENFRI BOTTEN 
OCH/ELLER LAKTOS- OCH MJÖLKPROTEINFRI OST.

Ring & bestä� 

063-57 76 62

ALLA PIZZOR GÅR ATT FÅ MED  

GLUTENFRI BOTTEN OCH/ELLER 

LAKTOS- OCH MJÖLKPROTEINFRI OST.

PIZZA
– DIREKT UGNEN –

B U T I K S B A K A D

Margherita 75ª Tomatsås, mozzare� a, basilika
Vezuvio 75ª Tomatsås, mozzare� a, skinka
Capricciosa 75ª Tomatsås, mozzare� a, skinka, champinjon
Hawaii 75ª Tomatsås, mozzare� a, skinka , ananas

Verdure 85ª Tomatsås, mozzare� a, gri� ad paprika, 
champinjon, oliver, ruccola
Kebab 85ª Tomatsås, mozzare� a, kebab, rödlök, 
feff eroni, kebabsås

Qua� ro Forma� i 85ª Tomatsås, mozzare� a, gorgonzola, 
grana padano, pecorino
Chili Magnifi co 85ª Tomatsås, mozzare� a, jalapeno, 
delins chilisalami

Banan & Cu� ypizza 85ª Tomatsås, mozzare� a, kyckling, banan, cu� y 

ÖFK-pizzan 95ª Tomatsås, mozzare� a, svensk fl äskfi lé, 
bearnaisesås, rödlök
För varje såld ÖFK-pizza går 5 kr ti�  barncancerfonden.
Getost 95ª Tomatsås, mozzare� a, getost, 
pinjenö� er, honung, ruccola
Salame Milano 95ª Tomatsås, mozzare� a, salami, oliver, ruccola
Prosciu� o crudo  95ª Tomatsås, mozzare� a, prosciu� o crudo, ruccola
Maxis Vegetariska  95ª Tomatsås, mozzare� a, kronärtskocka, färskachampinjoner, Ruccola, Parmesan, pesto

Pizzasa� ad 10ª 
Bearnaisesås 5ª 

ALLA PIZZOR GÅR ATT FÅ MED GLUTENFRI BOTTEN OCH/ELLER LAKTOS- OCH MJÖLKPROTEINFRI OST.

Ring & bestä� 

063-57 76 62
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SCANDIC  
ÖSTERSUND 

SYD 
 
 

HOTELL ∙ MÖTEN ∙ RESTAURANG 
ALLTID FRI PARKERING 

Krondikesvägen 97, 063-685 86 01, scandichotels.se

Mån–fre 6.30–22, Lör-sön 8–22
Semsåvägen 44, Tel 063-51 08 45

ica.se/nara/lugnvik

Lugnvik

Biltvätt & Hyrsläp

DIN NYA KVARTERSKROG

Välkommen till vår nya hamburgerbar

Hamburgerbar_DR-pluggar_staende_v3.indd   1 2017-09-06   19:57

PIZZA
– DIREKT UGNEN –

B U T I K S B A K A D

Välko� en ti�  vår pizzeria!

 /kg 
 59  k   

Lösgodis    Priset gäller vid köp av minst 1 kg.
  .    

 Mjukglass 
Äntligen är vår 
mjukglassmaskin igång! 
Och som vanligt har vi 
massor av smarriga 
tillbehör.

Erbjudandet gäller t o m 30/6 2019Med reservation för tryckfel och slutförsäljning

baguette
  b

iltv
ät

t  
fa

jit
a 

 fik
a 

  p
esto

  postpaket  husman  hyrsläp  salladsbar  soppa   

Välkommen 
till din matbutik 
med extra allt!

Glöm inte bort 
a�  vi har 
hyrsläp!

I SIFFROR

STORSJÖ-
CUPEN

500 lag

1 305 matcher spelas på  
32 fotbollsplaner

140 domare

17 skolor bor lagen på

30 000 portioner mat  
serveras varje dag

1,8 ton varmkorv 

90 000 köttbullar serveras

2 857 000 meter  
toapapper går åt

23 000 inresta besökare

61 miljoner i direkta  
ekonomiska effekter
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Rabattsatser gäller endast lagerförda varor. Vi reserverar oss för pris- & produktförändringar samt tryckfel. Erbjudanden gäller endast t.o.m. 2019-07-13 med reservation för slutförsäljning.

Vardag:
Lördag:
Söndag:

9 – 18
10 – 15
Stängt

Storgatan 32
063 - 13 00 01
ostersund@alina.se





Välkommen till vår nya butik på Storgatan 32

Vi lagar din dator, mobil och 
surfplatta Svårt att njuta av värmen?

Vi har allt du behöver till din 
telefon!

Fungerar inte din dator som den ska? 
Dåligt batteri i telefonen? Vi hjälper dig! Vi har mängder med fläktar i lager!

Allt ifrån extra laddare, skydd till telefonen 
och trådlösa blåtands högtalare.

Fr. 249 kr

Välkommen till länet 
med många evenemang

Tillsammans för en hållbar framtid!
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Det är med stor glädje vi i Jämtlands 
län tar emot turister, inflyttare, 
studenter och besökare.

Evenemang som Storsjöcupen, 
Storsjöyran, världscup tävlingar i 
både alpint och skidskytte, lockar 
besökare, media och investerare. 

Inledningen på detta år var väldigt 
speciellt då vi arrangerade både 
Alpina VM i Åre och Skidskytte-
VM i Östersund, och kommande år 
kommer vi genomföra flera stora 
internationella idrottsevenemang, 
inom Parasport, Special Olympics.

År 2020 avgörs också Mid-
Scandinavian Ski Tour, från 
Östersund till Trondheim.

Många turister besöker vårt län varje 
år, och allt fler väljer att flytta hit. 
Privata företag och offentliga 
aktörer rekryterar ständigt nya 
medarbetare – inte bara från 
Sverige, utan även från andra länder.

Mittuniversitetet lockar studenter 
från när och fjärran, så på Campus i 
Östersund sjuder det av ungdomligt 
liv och spännande kreativitet.

Inflyttning, närhet till ett fantastiskt 
friluftsliv och ett aktivt näringsliv, gör 
livet mycket bättre här.

Du som kommer till oss i Jämtlands 
län ska veta att du är viktig. 

Och hjärtligt välkommen.

Jöran Hägglund, landshövding

Res lätt 
med vår app.
Du har den redan i fickan, din egen reseplanerare
och biljettautomat för länets bussar och stadsbussarna 
i Östersund. Sök på Länstrafiken i mobilens appbutik 
och hämta hem appen gratis. Med den kan du söka 
din resa och köpa bussbiljett med ditt bankkort, 
swish eller faktura.

Är den nedladdad 
och klar? Om ja, 
1-0 till dig!

www.ltr.se
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BUTIK OCH ELINSTALLATIONER

063-77 82 60 • marklunds.se
Centrumvägen 55, Brunflo

4° kallt

1,4 km längdspår

6 skidskyttebanor
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DJUPT INNE I 
BERGET HITTAR 
DU STYRKAN 
I DIG SJÄLV.
Välkommen till Mid Sweden 365 i Gällö. Världens längsta 
skidtunnel i naturberg! Här är klimatet extremt pålitligt – fyra 
grader kallt och dagsljus dygnet runt, året runt. I berget finns 
totalt 1,4 km längdspår och sex stycken skidskyttebanor

Oavsett om du är elitåkare, motionär eller bara vill hitta på 
något kul med barnen...  
Vi har vinter så det räcker till alla – 365 dagar om året!

WWW.MIDSWEDEN365.SE  |  FACEBOOK.COM/MIDSWEDEN365

4° kallt

1,4 km längdspår

6 skidskyttebanor
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Pssst...endast 35 minuter från Odensala sportfält! 

DJUPT INNE I 
BERGET HITTAR 
DU STYRKAN 
I DIG SJÄLV.
Välkommen till Mid Sweden 365 i Gällö. Världens längsta 
skidtunnel i naturberg! Här är klimatet extremt pålitligt – fyra
grader kallt och dagsljus dygnet runt, året runt. I berget finns 
totalt 1,4 km längdspår och sex stycken skidskyttebanor

Oavsett om du är elitåkare, motionär eller bara vill hitta på 
något kul med barnen... 
Vi har vinter så det räcker till alla – 365 dagar om året!

WWW.MIDSWEDEN365.SE  |  FACEBOOK.COM/MIDSWEDEN365
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Pssst...endast 35 minuter från Odensala sportfält! 

Åre
Östersund

Sundsvall

Gällö

Välkommen till Mid Sweden 365 i Gällö. 

Världens längsta skidtunnel i naturberg! 

Här är klimatet extremt pålitligt – fyra 

grader kallt och dagsljus dygnet runt, 

året runt. I berget finns totalt 1,4 km 

längdspår och sex skidskyttebanor.

Oavsett om tränar för Vasaloppet, vill 

lägga ett träningsläger för klubben eller 

bara vill hitta på något kul med familjen...    

Vi har vinter så det  räcker till alla 

– 365 dagar om året!

www.midsweden365.se  |  facebook.com/midsweden365

INOMHUSSKIDÅKNING
I VÄRLDENS LÄNGSTA 
SKIDTUNNEL

4° kallt

1,4 km längspår

6 skidskyttebanor

365 DAGAR 

OM ÅRET

Vi önskar alla deltagare lycka till 

& hoppas alla får en trevlig vecka!

Apoteket 
Tel: 0771-450 450
apoteket.se

För alla 
sommarplågor

3 för 2
på utvalda 

sommarprodukter

Erbjudandet gäller t o m 4/8 2019 eller så länge lagret räcker. Den billigaste  
på köpet. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras  

med en mångsidig och balanserad kost samt en hälsosam livsstil.
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ÖSTERSUND Lillänge
Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–16.

I VÅRT TÄLT PÅ SPORTFÄLTET 
OCH I LILLÄNGEBUTIKEN
Gäller på utvalt sortiment och så långt lagret räcker.

STORSJÖ CUPENS PROFILPRODUKTER 
FINNER NI ÄVEN HOS OSS!

TRYCK DITT NAMN 
OCH NUMMER!

Thorgerzon Reklam fi nns i 
vårt tält och trycker direkt 
era önskemål på nästan 

alla typer av kläder.

SYSTEMBOLAGET

ICA KVANTUM

PÅ MÄNGDER AV VAROR
20–70%
SALE!

NU SÄLJER VI 
ÄVEN SKOR I TÄLTET

RABATT
30–70%
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Dans
weekenD

D
esign by M

ärit. Pressbilder: TonArt och N
öjeskällan.

Boka vår goda 2-rätters Dansmeny!
Dansbiljetter: tickster.com

InfoRMaTIon och BoRDsBoknIng:  tel 063–664 94 01 
Krondikesv 93  Östersund  |  info@fhosd.se  |  fhosd.se  |  Följ oss

fReDag

löRDag

1–2 nov. 2019

weekend getaway!
UPPTÄCK ÖSTERSUND UTAN BARNEN!
HELGER DEL I DUBBELRUM FR. 545 SEK/PP
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KOM IN 
OCH BLI EN 

VINNARE
STORSJÖCUPENS DAG I KÄRNAN

Följ Kärnan på Facebook och Instagram 

VARDAGAR 10-18

LÖRDAG 10-16

SÖNDAG 12-16

SNURRA PÅ 
LYCKOHJULET!

 VINN FINA PRISER
Gäller alla som handlar för 

minst 300 kr i Kärnans butiker 
den 3/7 och visar upp kvitton. 

 Vi bjuder på 

POPCORN

ONSDAG 3 JULI

Testa dina skills  

TRIXTÄVLING & 
SKOTT PÅ MÅL

UTSTÄLLNINGAR - LEK - RESTAURANG
ÖPPET ALLA DAGAR 10-16 

24 JUNI - 18 AUGUSTI
w w w . t e k n i k l a n d . s e

LADDA HEM 
STORSJÖ- 
CUPENS APP!
Senaste nytt om 
matcher, tider,  
spelplaner, resultat 
och mycket mer.

Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
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Frösö Park Hotel & Spa handlar om att hämta ny kraft. 
En plats där pulsen får tid att gå upp -  

men också tid att landa. 

Här kan du mötas, äta, svettas, sova, träna, 
vila och njuta året runt. 

3 timmar från Trondheim •  3 timmar från Örnsköldsvik •  frosoparkhotel.se

Vi kör lirarna 
till matchen!
Det har vi gjort sedan 2001 - först 
som Stadsbussarna, sedan som 
Nettbuss, nu som Vy.

Stolt samarbetspartner till Storsjöcupen 2019

vy.se
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INVIGNING AV
STORSJÖCUPEN
TISDAG 2 JULI
Gör plats för årets invigning av Storsjöcupen, tisdag 2/7.  
Magnus Schönberg håller er sällskap på Stortorget från 19.30.

Spelare och ledare samlas 
på Österängsparken kl 19.30. 
Invigningståget avgår kl 20.00. 
Känn stämningen längst Prästgatan tillsammans med  
våra deltagare som samlats från världens alla hörn. 

Länsförsäkringar Östersund skämmer bort oss med godisregn,  
Couture bjuder på show och DJ Albin Lindberg styr The After Party.
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GODIS-
REGN
SPONSRAT AV 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
ÖSTERSUND

AFTER PARTY 
MED

DJ ALBIN



INVIGNING AV
STORSJÖCUPEN
TISDAG 2 JULI
Gör plats för årets invigning av Storsjöcupen, tisdag 2/7.  
Magnus Schönberg håller er sällskap på Stortorget från 19.30.

Spelare och ledare samlas 
på Österängsparken kl 19.30. 
Invigningståget avgår kl 20.00. 
Känn stämningen längst Prästgatan tillsammans med  
våra deltagare som samlats från världens alla hörn. 

Länsförsäkringar Östersund skämmer bort oss med godisregn,  
Couture bjuder på show och DJ Albin Lindberg styr The After Party.
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GODIS-
REGN
SPONSRAT AV 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
ÖSTERSUND

AFTER PARTY 
MED

DJ ALBIN

Vi vill skapa Sveriges mest inspirerande fastigheter, platser,  
kvarter och stadsdelar i våra städer.  

Vi vill också vara med och bidra till inspirerande evenemang  
i våra städer. Därför är vi stolt partner till Storsjöcupen.

Det är det vi menar med stadsutveckling.

STADSUTVECKLING

DIOS.SE
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TISDAG 2 JULI 
12.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15–17 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen
21.00 Dam-VM fotboll  

på storbilds-TV  
– semifinal 1

ONSDAG 3 JULI
12–15 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen
21.00 Dam-VM fotboll  

på storbilds-TV  
– semifinal 2

TORSDAG 4 JULI
12.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15–17 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen

FREDAG 5 JULI
12–15 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen 

DAGSAKTIVITETER  
SOM PÅGÅR UNDER  
HELA CUPEN 

  Sumobrottning med super-
hjältedräkter varje dag

 JämtEvent erbjuder  
lekland för alla barn

 Utställare hela veckan

 Intersporttältet öppet  
hela veckan

Detta händer på 
Cuptorget

X-BOX
FIFA 19

Turneringen pågår tisdag 2/7 till fredag 5/7. 
Slutsegraren vinner ett X-BOX X 1 TB.  

Anmälan till cuptorg@storsjocupen.se  
eller SMS till 070-682 25 00.

Damma av gitarren, plocka fram din ljuvliga röst, trolla, 
jonglera, dra några skämt likt standup eller om du vill  
underhålla på annat sätt. 

Nu har du chansen att visa upp dina färdig- 
heter på Cuptorgsscenen nån gång under  
cupveckan när det passar dig. 

Anmälan och mer info:  
cuptorg@storsjocupen.se

X-BOX FIFA 19 
competition 
på storbilds-TV

Ta chansen 
att bli stjärna 
för en dag

A STAR
FOR ONE

DAY

Storsjöcupen | Östersund | 201944
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TISDAG 2 JULI 
12.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15–17 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen
21.00 Dam-VM fotboll  

på storbilds-TV  
– semifinal 1

ONSDAG 3 JULI
12–15 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen
21.00 Dam-VM fotboll  

på storbilds-TV  
– semifinal 2

TORSDAG 4 JULI
12.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15.00 Dansuppvisning  

med Show4all
15–17 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen

FREDAG 5 JULI
12–15 DJ:s på scenen
18.00 Musikquiz  

med Frillen 

DAGSAKTIVITETER  
SOM PÅGÅR UNDER  
HELA CUPEN 

  Sumobrottning med super-
hjältedräkter varje dag

 JämtEvent erbjuder  
lekland för alla barn

 Utställare hela veckan

 Intersporttältet öppet  
hela veckan

Detta händer på 
Cuptorget

X-BOX
FIFA 19

Turneringen pågår tisdag 2/7 till fredag 5/7. 
Slutsegraren vinner ett X-BOX X 1 TB.  

Anmälan till cuptorg@storsjocupen.se  
eller SMS till 070-682 25 00.

Damma av gitarren, plocka fram din ljuvliga röst, trolla, 
jonglera, dra några skämt likt standup eller om du vill  
underhålla på annat sätt. 

Nu har du chansen att visa upp dina färdig- 
heter på Cuptorgsscenen nån gång under  
cupveckan när det passar dig. 

Anmälan och mer info:  
cuptorg@storsjocupen.se

X-BOX FIFA 19 
competition 
på storbilds-TV

Ta chansen 
att bli stjärna 
för en dag

A STAR
FOR ONE

DAY

Storsjöcupen | Östersund | 201944

Människor från världens alla hörn intar stan och sprider massor av liv och glädje - barn och 
ungdomar får möjlighet att ha roligt tillsammans i ett lag. Det betyder väldigt mycket för 
oss att ha en sådan folkfest i vårt län. 

Genom att sponsra Storsjöcupen vill vi visa vårt engagemang för att barn och unga ska  
erbjudas upplevelser och en aktiv fritid. Samtidigt stöttar vi indirekt det lokala näringslivet 
genom att göra det möjligt att genomföra ett så stort arrangemang som Storsjöcupen.

Lycka till och ha roligt! 
GodisregnI samband med invigningen på Stortorget håller vi  traditionsenligt ett godisregn. 

Håll utkik!

lfz.se | 063 - 19 33 00

Äntligen är det 
Storsjöcupen! 
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• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy

7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se

FA
IR

GA
MES

2020

FA
IR

GAMES

30/6-4/7

Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se

FA
IR

GA
MES

2020

FA
IR

GAMES

30/6-4/7

Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se

FA
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2020

FA
IR

GAMES

30/6-4/7

Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.seStorsjöcupen 2020 genomförs 30/ 6–4/7 vecka 27. 

Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen 
tjejer och killar i åldrarna 11–16 år från världens alla 
hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens 
bästa kombination, svensk sommar och fotboll på 
gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är  
Storsjöcupen en av Sveriges äldsta 
ungdomscuper. De senaste åren 
har intresset för Storsjöcupen  
närmast exploderat. Deltagar- 
rekordet har  slagits nästan varje  
år under 2000-talet.

Storsjöcupen satsar på närhet, 
trivsel, kamratskap, god mat, lika 

villkor för tjejer och killar samt  
naturligtvis mycket fotboll.  
Vi öppnar för anmälningar till  
cupen i mitten på september på 
www.storsjocupen.se. Mer infor- 
mation om arrangemanget kring  
Storsjöcupen lämnas av vårt kansli:  
Tel: 070-654 22 99 
kansli@storsjocupen.se

Anmälan till cupen 
Registrera din anmälan via vår hemsida; 
www.storsjocupen.se. För att anmälan  
ska vara definitiv ska också anmälnings- 
avgift inkommit till oss. Cupen startar  
08.00 tisdag morgon och vi vill att alla  
lag om möjligt checkar in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst.
Sista betalningsdatum kommer att finnas  
på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs  
för spel i cupen 

Deltagarband A 
Tre mål mat om dagen från måndag mid- 
dag till lördag lunch. Logi måndag-lördag. 
Administrations- och tävlingskostnader.  
Vissa kringaktiviteter. Hämtning vid ankomst 
med allmänna kommunikationer.

Varmt välkomna till 

ÖSTERSUND 
30 juni – 4 juli 2020

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se

FA
IR
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2020

FA
IR

GAMES

30/6-4/7

Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

Deltagarband B 
Administrations- och tävlingskostnader.  
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning
Sista betalningsdatum kommer att  
finnas på vår hemsida senare i höst.

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen  
lämnas av vårt kansli, tel 070-654 22 99.
E-post: kansli@storsjocupen.se 
Hemsida: www.storsjocupen.se

KLASSER 
F-16 (födda -04 o. senare) 
F-15 (födda -05 o. senare) 
F-14 (födda -06 o. senare) 
F-13 (födda -07 o. senare) 
F-12 (födda -08 o. senare) 
F-11 (födda -09) 
P-16 (födda -04 o. senare) 
P-15 (födda -05 o. senare) 
P-14 (födda -06 o. senare) 
P-13 (födda -07 o. senare) 
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy 
7-manna i Para Trophy
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14 
11-manna i övriga

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag.
• A- B- och eventuellt C -slutspel.
• Omvittnat god domarstandard.
• Fria bussresor inom Östersund.
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-SLUTSPEL
Segrande lag i respektive  
klass erhåller Storsjöcup- 
pokalen 2020 samt Storsjö-
cupsmedaljer i guld. Alla 
 segrande lag får Storsjö- 
cupens segerbag med 
många överraskningar.  
Tvåorna får lilla pokalen, 
samt Storsjöcupsmedal-
jer i silver. Semifinalisterna 
i varje klass erhåller brons-
medaljer.

B-SLUTSPEL
Segrande lag erhåller  
pokal samt plaketter.  
Tvåorna erhåller plaketter.

STREETFOOD FRÅN NORRLAND

BURGARE   ÖL   SHAKES   VIN   VEGAN   LÄSK   FRIES   BURGARE   ÖL   SHAKES   VIN   VEGAN   LÄSK   FRIES  

DU HITTAR OSS PÅ stortorget i öÖsterSund
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• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se
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30/6-4/7

Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se
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Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se
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Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.seStorsjöcupen 2020 genomförs 30/ 6–4/7 vecka 27. 

Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen 
tjejer och killar i åldrarna 11–16 år från världens alla 
hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens 
bästa kombination, svensk sommar och fotboll på 
gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är  
Storsjöcupen en av Sveriges äldsta 
ungdomscuper. De senaste åren 
har intresset för Storsjöcupen  
närmast exploderat. Deltagar- 
rekordet har  slagits nästan varje  
år under 2000-talet.

Storsjöcupen satsar på närhet, 
trivsel, kamratskap, god mat, lika 

villkor för tjejer och killar samt  
naturligtvis mycket fotboll.  
Vi öppnar för anmälningar till  
cupen i mitten på september på 
www.storsjocupen.se. Mer infor- 
mation om arrangemanget kring  
Storsjöcupen lämnas av vårt kansli:  
Tel: 070-654 22 99 
kansli@storsjocupen.se

Anmälan till cupen 
Registrera din anmälan via vår hemsida; 
www.storsjocupen.se. För att anmälan  
ska vara definitiv ska också anmälnings- 
avgift inkommit till oss. Cupen startar  
08.00 tisdag morgon och vi vill att alla  
lag om möjligt checkar in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst.
Sista betalningsdatum kommer att finnas  
på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs  
för spel i cupen 

Deltagarband A 
Tre mål mat om dagen från måndag mid- 
dag till lördag lunch. Logi måndag-lördag. 
Administrations- och tävlingskostnader.  
Vissa kringaktiviteter. Hämtning vid ankomst 
med allmänna kommunikationer.

Varmt välkomna till 

ÖSTERSUND 
30 juni – 4 juli 2020

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-Slutspel
Segrande lag i respektive 
klass erhåller Storsjöcup-
pokalen 2020 samt Stor-
sjöcupsmedaljer i guld. Alla 
segrande lag får Storsjö-
cupens segerbag med 
många överraskningar. Två-
orna får lilla pokalen, samt 
Storsjöcupsmedaljer i silver. 

erhåller bronsmedaljer.

B-slutspel
Segrande lag erhåller pokal 
samt plaketter. Tvåorna 
erhåller plaketter. 

KLASSER
F-16 (födda -04 o. senare)
F-15 (födda -05 o. senare)
F-14 (födda -06 o. senare)
F-13 (födda -07 o. senare)
F-12 (födda -08 o. senare)
F-11 (födda -09)
P-16 (födda -04 o. senare)
P-15 (födda -05 o. senare)
P-14 (födda -06 o. senare)
P-13 (födda -07 o. senare)
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy

7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via 
vår hemsida; www.storsjocupen.se 

För att anmälan ska vara definitiv ska 
också anmälningsavgift inkommit till 
oss. Cupen startar 08.00 tisdag morgon 
och vi vill att alla lag om möjligt checkar 
in måndag kväll.

Anmälningsavgift
Pris meddelas på vår hemsida i höst  
Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Deltagarband krävs för spel i cupen 

Deltagarband A: 
Tre mål mat om dagen från måndag
middag till lördag lunch. Logi måndag -
lördag. Administrations- och tävlingskost-
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning 
vid ankomst med allmänna kommuni-
kationer.

Deltagarband B: 
Administrations- och tävlingskostnader. 
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen 
lämnas av vårt kansli:
Tel: 070-654 22 99

E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se
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Sista betalningsdatum kommer att 
finnas på vår hemsida senare i höst.

Varmt välkomna till ÖSTERSUND  30/6-4/7 2020
Storsjöcupen 2020 genomförs 30/6-4/7 V27. Då kommer närmare femhundra lag och flera tusen tjejer och killar i 
åldrarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk 
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för 
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet. 

Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket 
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arran-ge- 
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

Deltagarband B 
Administrations- och tävlingskostnader.  
Vissa kringaktiviteter.

Deltagarbandsbetalning
Sista betalningsdatum kommer att  
finnas på vår hemsida senare i höst.

Ytterligare information 
om arrangemanget kring Storsjöcupen  
lämnas av vårt kansli, tel 070-654 22 99.
E-post: kansli@storsjocupen.se 
Hemsida: www.storsjocupen.se

KLASSER 
F-16 (födda -04 o. senare) 
F-15 (födda -05 o. senare) 
F-14 (födda -06 o. senare) 
F-13 (födda -07 o. senare) 
F-12 (födda -08 o. senare) 
F-11 (födda -09) 
P-16 (födda -04 o. senare) 
P-15 (födda -05 o. senare) 
P-14 (födda -06 o. senare) 
P-13 (födda -07 o. senare) 
P-12 (födda -08 o. senare)
P-11 (födda -09)
Para Trophy 
7-manna i Para Trophy
7-manna i F11-12, P11-12  
9-manna i F13-14, P13-14 
11-manna i övriga

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag.
• A- B- och eventuellt C -slutspel.
• Omvittnat god domarstandard.
• Fria bussresor inom Östersund.
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

A-SLUTSPEL
Segrande lag i respektive  
klass erhåller Storsjöcup- 
pokalen 2020 samt Storsjö-
cupsmedaljer i guld. Alla 
 segrande lag får Storsjö- 
cupens segerbag med 
många överraskningar.  
Tvåorna får lilla pokalen, 
samt Storsjöcupsmedal-
jer i silver. Semifinalisterna 
i varje klass erhåller brons-
medaljer.

B-SLUTSPEL
Segrande lag erhåller  
pokal samt plaketter.  
Tvåorna erhåller plaketter.

Gilla oss på: facebook.com/mittpunkten så har ni chans att vinna  biljetter till ÖFK’s alla  hemmamatcher under  säsongen!

Vinn biljetter!

Tävla och vinn!
Tävla om värdecheckar som gäller i de flesta av våra butiker, vi täv-
lar ut 25 st a´100 kr varje dag. Vår tävlingsledare anpassar bollekar 
efter ålder, väder & vind. Alla kan vara med! Träffa spelare från ÖFK 
på tisdag och torsdag!

Tisdag 2/7 – Torsdag 4/7 kl. 15:00 – 17:00 på Mittpunkten:

Vinn en signerad 
matchboll från ÖFK.

Spelare från IFK Östersunds damlag 
kommer till oss på onsdag!

När: Måndag 1/7 t.om Fredag 5/7  

Vart: Sportfältet  

Vi vill inspirera barn och unga att påverka 
sin ekonomi.  
 
Fråga oss om Ung Ekonomi, Ung Företagsamhet och om 
våra vardagstjänster för unga t ex Swish.  

 
  

  

  
  

Ung Ekonomi  
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SVENSK CATER 
ÖSTERSUND

ditt självklara val av 
fullsortimentsgrossist inom

Hotell, Restaurang ,Café
och Föreningar.

Allt börjar på SVENSKCATER.SE
Tel: 063-57 73 30
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Ditt lokala vaktbolag
Vi bevakar när ni sover
www.pdbevakning.se

Ditt lokala 
vaktbolag

Vi bevakar när ni sover
www.pdbevakning.se

SPELA FOTBOLL 
ELLER INNEBANDY 
PÅ GYMNASIET
På Storsjögymnasiet erbjuder vi utöver 
sju gymnasieprogram även fotboll och 
innebandy för den som vill fortsätta med 
sin sport på skoltid.

Du kan välja mellan Samhälle, Barn- & fritid 
eller Ekonomiprogrammet. Vad blir ditt 
förstahandsval?

www.storsjogymnasiet.se

Erbjudandet gäller under 
Storsjöcupen 2/7-7/7
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Välkommen till 
MAX i Östersund
Sön–tor 10–24, fre–lör 10–03

Nu kan du beställa och 
betala i mobilen.

10–24, 

NTE gir tilbake – til deg og Trøndelag og ønsker alle lykke til på Storsjøcup.
Besøk oss gjerne i teltet vårt. Der kan du få ladet mobiltelefonen  

og få med deg noen overraskelser.
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Vårt uppdrag är att främja sparsamhet i Sverige genom att 
som aktieägare i Swedbank AB verka för att sparbanksrörelsens 
grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.
Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även 
stödja näringsliv, forskning,  utbildning, idrott och kultur inom 
Jämtlands län.

Vi vill att människor, företag och samhället ska ha alla  möjligheter 
att växa och må bra. Under åren 1995–2018 har  stiftelsen lämnat 
bidrag till gagn för länets utveckling på  sammanlagt 57 miljoner 
kronor. 

Gör avspark för växtkraft och utveckling – sök bidrag från oss du 
också. Du hittar mer information och ansöknings handlingar på 
 sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se.

sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
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Se fler av våra nya bostadsområden på: 
www.ostersundshem.se/nyproduktion

Tallåsen 
114 nya hyresrätter, nära till allt
1 – 2 rum & kök, alla med balkong 
Adress: Bandvagnsgränd 1-9

Trevliga låghus på Tallåsen, 
Stadsdel Norr. Här bygger vi 
ytsmarta lägenheter med alla 
bekvämligheter; egen tvättmaskin, 
torktumlare och diskmaskin. Nära  
till både centrum, arenor och Jamtli.

Första inflyttning september 2019.

ostersundshem.se/tallasen

Nybyggda hyresrätter 
i centrala Östersund

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Tallåsen 

växer!

Härligt trygghetsboende med 
trivselvärd och gemenskap 
1 – 2 rum & kök, hög standard
Adress: Ryttarvägen 67-75

Natursköna Remonthagen växer 
med ett stort trygghetsboende 
på hela 72 lägenheter. Ett kvarter 
med närhet till både friluftsliv och 
stan. Här finns boulebanor, utegym 
och odlingslådor – samt trivselvärdar 
som bl.a. kan anordna genemsamma 
aktiviteter för de boende. 

Inflyttning fr.o.m. september 2019. 

ostersundshem.se/stallmastaren

Två hyresfria månader till alla som 
flyttar in senast 1 december!
Läs mer på www.ostersundshem.se/stallmastaren

Sök
idag!



w

50%
Prästgatan 37 • 063-51 46 50 • Mån-Fre 10-18, Lör 10-15 • www.westvalls.se

På utvalda herrkläder från 

Vi gör 
byggare 
tryggare
Prata med oss! Vi har nästan allt du behöver för
ditt byggprojekt och delar gärna med oss av
kunskapen om hur du ska använda utrustningen
säkert. Hyr du av oss kan du dessutom vara säker 
på att alltid få välservade och fräscha grejer som 
fungerar klanderfritt.

Ramirent Voltvägen 29,Tel 063-55 15 70

Din lokala 
maskinuthyrare

Vi gör 
byggare 
tryggare
Prata med oss! Vi har nästan allt du behöver för
ditt byggprojekt och delar gärna med oss av
kunskapen om hur du ska använda utrustningen
säkert. Hyr du av oss kan du dessutom vara säker 
på att alltid få välservade och fräscha grejer som 
fungerar klanderfritt.

Ramirent Voltvägen 29,Tel 063-55 15 70

Din lokala 
maskinuthyrare

Vill du ha en hållbar livsstil?
Välkommen till Ragunda. Vi har lediga jobb!
www.ragunda.se/ledigajobb

LADDA HEM  
STORSJÖ- 

CUPENS APP!
Senaste nytt om matcher, tider,  

spelplaner, resultat och mycket mer.
Ladda ner påLadda ner påAppen finns för både 

Iphone och Android. 
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REA
30%

50%
OCH ÄNDA UPP TILL 

70%
RABATT

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING & TRYCKFEL VARDAGAR 10.00-18.00 LÖRDAG 10.00-16.00 SÖNDAG 12.00-16.00

HAGVÄGEN 35, ÖSTERSUND 
063-554 13 13, EXPOVARUHUS.SE 

ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER
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Besøk oss på

på sportsplan  
under storsjöcupen
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En del av MittMedia

Bildextra 
Följ cupen i vårt stora bildspel varje matchdag. Bilder  
från ett flertal matcher och folkfesten kommer att  
publiceras i realtid.

Nyheter och reportage
Vi rapporterar om senaste nytt på och vid sidan av 
fotbollsplanerna. Folkfesten, fotbollsentusiasterna,  
glädjen, cupen i stort och alla som kämpar för att 
vinna är i fokus. Op.se är den självklara platsen för 
dig som vill veta allt om Storsjöcupen.

Följ Storsjöcupen
på op.se!
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SALLADER • PAJER • PANNINI • TOAST • FRUKOSTFIKA

KONDITORIVi bakar från grunden!

ÖPPETTIDER Mån–fre 6.30–18.00. Lör 10.00–15.00. Sön 11.00–15.00  
Norra Torlandsgatan 18, Östersund • 070-250 81 55

Kom in till oss när
du är fikasugen 
eller hungrig
KORV - PIZZA - SALLAD  
KONDITORIVAROR & GLASS

FAGERBACKEN 53 • ÖSTERSUND • 063 14 94 52

Recensioner från Facebook:

snabbaste och mest prisvärda!
Länets högst kompetenta,

Vi kan laga ALLA fel på alla modeller av telefoner, surfplattor, PC, MAC och TV-Spel.

Och dessutom...
√  Inget försvinner från din enhet

√  Alla reparationer kan tas via  
 hemförsäkringen

√ Kan vi erbjuda originaldelar till allt.

√ Över 10 års erfarenhet.

√ 3 månaders garanti/nöjd kund garanti.

Vi kan laga de allra svåraste 
felen med mikrolödning.

Hamngatan 19, 831 34 Östersund  073-819 38 29  info@smartfixosd.se  smartfixsweden@gmail.com  Öppet: Mån–fre 10.00–18.00 Lör 12.00–16.00

Erbjudandet gäller till 31/8 2018

iPhone 5/5s

399:-
Skärm- & 
glasbyte

iPhone 6

499:-
Skärm- & 
glasbyte

iPhone7

799:-
Skärm- & 
glasbyte

Huawei/Sony

fr. 695:-
Skärm- & 
glasbyte

Samsung Galaxy

fr. 795:-
Skärmbyte

iPad

695:-
Glasbyte

Vi lagar medan du väntar,  
från 10 min.

Vi bjuder på special- 
kaffe från kaffebaren!

Drop in! 
Gratis 

Felsökning

Vi firar
3 år!

Batteribyte

fr. 299:-
Alla 

modeller 

Priserna är bara några exempel ur vårt sortiment
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Skräpet finns överallt  
– i staden, i naturen och i havet.  

 
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  

 
Plocka #ettskräpomdagen 

Swisha till 90 02 817 
PlusGiro: 90 02 81-7

 
 

www.hållsverigerent.se

Bina behöver 
din hjälp!

Bin är livsviktiga för vår matproduktion. 
Men en tredjedel av Sveriges vilda 

biarter är på väg att försvinna. 
Nu vänder vi trenden tillsammans!   

www.räddabina.nu

Swisha en gåva 
till 901 2014
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076-761 63 21 | gruvbacken.se

TUSEN  TACK...
... till er alla hundratals som kom och firade vår 50-årsdag.  
Särskilt tack till alla er musiker som spelade under kvällen  

och all personal som gjorde att festen blev lyckad!
Tack för blommor, presenter, underhållning  

och muntrationer.

Nu satsar vi vidare mot framtida utmaningar!
Curt med medarbetare

Vi vann helikoptertur i frågesporten!
Amanda Staverfelt, Anton Hägglund

Maj-Britt Jönsson, Linus Staverfelt

Curt Sillström med personal önskar alla 
LYCKA TILL I STORSJÖCUPEN 2019 

063-51 01 50 • curt@sillstromakeri.se

Pizza, Hamburgare, À la carte, Plankstek
Kebab, Sallad, Pasta, Omelett 

Ord öppet: Vardagar 11-22 • Lördag-söndag 12-22
Servering - Avhämtning - Hemkörning • www.pizzahouseosd.se Rådhusgatan 97, Östersund

063-10 66 65 • 063-10 21 63

Öppet kl 11.00-23.00 
under Storsjöcupen

Framgården B&B
Välkomna!
070-602 50 40

Ät hos oss så  
bjuder vi på kaffe  

& mjukglass!
Gäller 1 juli - 14 juli

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88

• gratis parkering

• gratis WiFi

• fri entré för alla  

13 år fyllda och över

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!Gå in 3, betala för 2

Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café

Mat

Glassveranda
Hoppborg

Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Gå in 3, betala för 2Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café Mat
Glassveranda

HoppborgStudsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

Gå in 3, betala för 2
Gäller 1-30 juni 2019.

Fabriksgatan 3, Östersund • 063-391 02 88 • #djungelhusetapandjulle

Lekland
Pizza

Café
Mat

Glassveranda

Hoppborg
Studsmattor

Öppet 9-19 hela sommarlovet!

#djungelhusetapandjulle

Änge Chark AB   www.angechark.se

Änge Chark är Jämtlands ledande lokala 
charkföretag. Vi har alltid satsat på att 

tillverka charkprodukter av högsta kvalitet. 

Som vi brukar säga;  
”Det finns inga 

genvägar till goda 
produkter.”

Vi använder svenska  
råvaror från leverantörer  
som vi valt med omsorg.

Till vår rökning är det  
en självklarhet att vi  
använder riktigt alspån.

Alla våra produkter är fria 
från stabiliseringsmedel, 
fosfater och smakförstärkare.

Fairplay – Fairtrade



En del av MittMedia

Lokala nyheter från nästan hela 
Sverige på 40 sajter och appar.

Kundservice på nätet.
Alltid öppet. Aldrig kö.

Exklusiva och prisvärda 
erbjudanden på läsarshoppen.se.

Liverapporterad 
och direktsänd sport.

Allt plusmärkt innehåll 
på nyhetssajt och i app.

Förmånliga 
erbjudanden på 
privatannonser. 

E-tidningen – en digital 
version av tidningen.

Upptäck mer än 
bara tidningen!

En prenumeration innehåller så mycket mer än bara papperstidningen.  
Här finns någonting att upptäcka för alla: mer lokala nyheter, sport, fest,  
firande, resor, evenemang och prylar. Logga in för att ta del av allt som ingår.

Välkommen in i gänget!

Kom igång på op.se eller ltz.se
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Vi är stolta leverantörer 
av medaljer och pokaler till

Nordisk Present
 063 - 51 00 10 • www.nordiskpresent.se

Vi har öppet.
Hos oss kan du hämta ut recept och köpa receptfria 
läkemedel. Du hittar också det mesta inom hälsa,  
hygien och omvårdnad. Fråga oss gärna om vad som 
helst, stort som smått.

Välkommen!

Apotek Hjärtat ICA Maxi
Alla dagar 8–22

Apotek Hjärtat ICA Kvantum
Mån–fre 8–20
Lör–sön 10–18 

Apotek Hjärtat Prästgatan
Mån–fre 10–18
Lör 10–15, sön stängt 

Apotek Hjärtat Hälsocentralen Lit
Mån–fre 8.30–16.30
Lör–sön stängt
Avvikande öppettider v26–33
Mån, ons, fre 8.30–16.30

Tel 0771-405 405
apotekhjärtat.se

V25_Annons_Ostersund_NP_113x165_RAO1001270.indd   1 2019-06-17   14:58

BANGÅRDSGATAN 2 

831  34  ÖSTERSUND

TELEFON 063-10  20  10 

WWW.PRIOTRYCK.SE Dig i ta l t r yck  nä r  de t  ä r  som bäs t !
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Hamngatan 13, Östersund
063-100 810 | 070-890 89 39
www.phonefi xostersund.se

TRASIG MOBIL?
LAGA DIN DATOR 
ELLER SURFPLATTA?

TVEKA INTE ATT 
KONTAKTA OSS IDAG!

DROP IN FIX

700 st. egenodlade
AMPELVÄXTER 229:-
i jättestora 27 cm:s amplar innehållande 6 liter jord.
Massor av nya ljuvliga färgkombinationer och sorter.

Passa på nu när urvalet  
är som störst!

Mån–fre 10–18 Lör 10–16 Sön 10–16
Växthusv. 2 • Buss nr 6 • www.vaxtvaruhuset.se

Rådhusgatan 59, Östersund   Tel 063 – 51 12 20, info@ edenbos.se

www.edenbos.se
Öppettider under cupen 

alla dagar kl 7–20

fika och mat
Smörgåsar, 

på plats eller för dig på språng

M
ärit Jonsson D

esign. Foto: Jens Ljungdahl.

I Spink-appen, mobilbanken for alle barn og unge under 15 år, 
er det enkelt med vennebetaling, sparing og se egen pengebruk. 

Les mer på smn.no

Mobilbank for barn og unge  

LADDA HEM  
STORSJÖCUPENS APP!

Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 

Senaste nytt om matcher, tider,  
spelplaner, resultat och mycket mer.
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Bowla loss hos oss.
Här kan hela familjen
umgås, spela och äta gott.

– Vi ses på bowlinghallen i 
Östersund. Välkomna!

MAXA
SEMESTERN
I ÖSTERSUND

Bangårdsgatan 2 • 063-51 21 27 • bowlinghallenostersund.se

073-819 50 91 • 070-390 38 00

Vi kan allt inom  
bygg och vvs! 

bygg & vvs

Konfektyr, choklad, te,  
cigarrer och eget kafferosteri 

Njut av en glass på ute- 
serveringen eller på innergården

Välkommen in i Östersunds  
mest väldoftande butik!

Prästgatan 40 • 063-12 13 41 • telogott.se •

DIN SOMMARSTUGA 
MITT I CITY!

D I N  S O M M A R S T U G A 
M I T T  I  C I T Y !

Sommar på Hotell Östersund!
Boka din sommarvistalse idag. För bästa pris

surfa in på www.hotellostersund.se

Varmt välkomna!

063 - 57 57 00 | Kyrkgatan 70 Östersund

SPORT, MAT,
DRYCK & NÖJE

HELA SOMMAREN!

www.olearys.se/ostersund | Kyrkgatan 70 Östersund 
063 - 57 57 57 

Breakfast
Lunch
Dinner
Fika

Östersund
Stortorget 10
+46 63 102 550

LADDA HEM 
STORSJÖ- 
CUPENS APP!
Senaste nytt om 
matcher, tider,  
spelplaner, resultat 
och mycket mer.

Ladda ner påLadda ner på

Appen finns för både Iphone och Android. 
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Matmästarn • Vallhalla 
Odenhallen • Traktören

Välkommen till oss!
Hos oss hittar du fräscha salladsbarer 
där du själv komponerar din sallad.

Priserna gäller från lördag 29/6-7/7 2019

 Kryddiga korvar   Scan. 
  180-300 g.     Jfr pris 75:00–125:00/kg.    

  

 2  för

 45k 

 Ballerina, Brago, Singoalla  
 Göteborgs.   185-210 g.     Jfr pris 59:52–67:57/kg.    
 Ballerina, Brago, Singoalla 

  

 2  för

 25k 

 Godispåsar   Haribo.   80 g. 
    Jfr pris 62:50/kg.    
 Godispåsar 

 5k 
 /st 

 Tunna skivor   Pärsons.   150-200 g. 
  Gäller ej cognacsmedwurst, hushållsmed-
wurst, medwurst.   Jfr pris 112:50–150:00/kg.    

 Tunna skivor 

  

 2  för

 45k 

 Kexchoklad   Cloetta.   60 g. 
    Jfr pris 83:33/kg.    
 Kexchoklad 

  

 2  för

 10k 
 Chips, Doritos   OLW.   170-275 g. 
    Jfr pris 63:64–102:94/kg.    
 Chips, Doritos 

  

 2  för

 35k 

 Potatissallad   ICA.   400 g.   
Gäller ej créme fraiche.   Jfr pris 25:00/kg.    
 Potatissallad 

 10k 
 /st 

 Salta pinnar   ICA.   250 g. 
    Jfr pris 40:00/kg.    
 Salta pinnar 

 10k 
 /st 
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