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Bekrä ftelse № 2 2018  

Årets turnering har lockat 779 lag från 12 nationer. 

Lagen kommer från Argentina, Estland, Finland, Guatemala, Lettland, Litauen, Mexico, Mongoliet, 

Norge, Ryssland, Sverige och USA. 

Vi hoppas att ni ska komma att trivas hos oss, och i Piteå. 

ANKOMST 
Lag med boende via Piteå Summer Games bör anlända till Piteå på torsdag 28/6 då turneringen 

startar med matcher fredag 29/6 klockan 08:00.  

INCHECKNING 
Alla lag måste besöka Nolia Ishall för incheckning och anmälan om ankomst till turneringen innan 

lagets första match. Incheckning och anmälan sker torsdag 28/6 kl 13:00-23:00, samt fredag 29/6 

mellan 07:00 och 12:00. Incheckningen också öppen mellan 09:00-13:00 under torsdagen för lokala 

lag och för lag som anlänt tidigare. 

OBSERVERA! Intyg behörig spelare krävs för samtliga lag i 11-mannaklasserna och i de äldsta 7-

manna (B12, G12). Blankett för detta, samt instruktion finns på 

http://www.piteasummergames.se/intyg-behrig-spelare.  

DELTAGARFÖRTECKNING 
Deltagarförteckningen ska lämnas in för varje lag (ej gemensamt för åldersgruppen). På 

deltagarförteckningen ska det framgå hur tävlingsledningen kan nå laget under pågående turnering 

(mobilnummer, boendeplats). Enklast är att ni fyller i deltagarförteckningen på er lagsida 

(spelare/ledare) och skriver ut den. Den kan också skrivas ut på plats vid incheckningen. Det finns 

också en funktion att skriva ut laguppställningen på lagsidan.  

Deltagarförteckningen får inte kompletteras efter att turneringen startat (d.v.s. när lagets spelat sin 

första match). Lag som använder okvalificerad spelare kan uteslutas från turneringen. 

Samtliga spelare som finns upptagna på laguppställningen ska finnas med på lagets 

deltagarförteckning.  

http://www.piteasummergames.se/intyg-behrig-spelare
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BOENDEARMBAND 
Kvitteras ut i samband med incheckningen. Det finns möjlighet att lösa extra boendearmband på 

plats. Vi vill dock göra er uppmärksam på att boendet är beräknat på antalet förbetalda 

boendearmband. Det finns ingen möjlighet att byta boendeplats! 

DELTAGARARMBAND (RÖDA BAND) 
Kvitteras ut i samband med incheckningen. De lag som inte bor i Piteå Summer Games regi får detta 

band. Det är ett bevis att man är en deltagare i Piteå Summer Games, samt berättigar till fri entré till 

disco/PSG-festen och Torsdagsmatchen på LF Arena. 

BUSSBAND (LAVENDEL BAND) 
Lag som inte bor i Piteå Summer Games regi, samt medföljande supportrar kan köpa bussband som 

berättigar till resor med turneringsbussarna. Dessa kostar 200 kronor och finns att köpa på 

Incheckningen, Huvudinfo och innan turneringen, via kansliet. Det finns också möjlighet att köpa 

enkelbiljetter (40 SEK). Dessa inhandlas på Huvudinformationen. 

EXTRA MAT TORSDAG 28/6  
Lag som anländer under torsdagen den 28/6 kan äta lunch och/eller middag på Strömbackaskolan. 

Kostnaden är 60 kr/måltid/person. Lunch 10:00-13:00 och middag 16:00-20:00. Lag som önskar äta 

den 28/6 ska förboka på lagsidan senast den 15/6. Det går också bra att lösa matbiljett på plats vid 

Incheckningen, Huvudinfo eller på Strömbackaskolans information. Ingen får äta utan matbiljett eller 

kvitto. 

SPECIALKOST 
Sista dag att boka specialkost är 15 juni. Vid eventuella anmälningar efter detta kan inte Piteå 

Summer Games garantera att rätt kost serveras. Specialkost anges på lagsidan. Vid svårare allergi – 

ring kansliet +46 911 147 00. OBS! Kontrollera på er lagsida att den specialkost som ni registrerat 

stämmer! En justering har gjorts i inställningarna som kan ha påverkat redan angivna specialkoster. 

MAT OCH MATSALAR 
Du hittar information om var laget ska bo, samt var ni ska äta, på er lagsida. Menyn för turneringen 

finns på http://www.piteasummergames.se/mat.  

http://www.piteasummergames.se/mat
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DISPENSER (Från Piteå Summer Games tävlingsreglemente) 
9.1 Det ges automatiskt dispens för maximalt två spelare per match som är max ett år för gamla för 
åldersklassen. 
9.2 Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser, förutsatt att det är i korrekt åldersklass.  
9.3 Dispensansökan ska göras senast den 14 maj. Ansökningar efter 14 maj innebär en administrativ 
avgift av 300 kronor. Detta gäller enbart dispensansökningar som inte omfattas av 9.1 och 9.2  

Legitimation (Från Piteå Summer Games tävlingsreglemente) 
7.2 Spelare som deltar i klasserna B16, B15, B14, B13, B12 och G16, G15, G14, G13 och G12 måste 

uppvisa giltigt intyg från föreningen vid incheckningen i samband med att lagets deltagarförteckning 

lämnas in. Blanketten finns för nedladdning på http://www.piteasummergames.se/intyg-behrig-

spelare. Samtliga spelare i laget måste omfattas av intyget som deklarerar att angiven ålder är med 

sanningen överensstämmande.  

I övriga klasser skall, vid begäran från tävlingsledningen, ansvarig lagledare för laget muntligen eller 

skriftligen försäkra att spelaren har godkänd ålder i respektive klass. 

 

SPELPROGRAM 
Spelprogrammet finns på www.piteasummergames.se, eller i Piteå Summer Games applikation. Den 

finns att hämta för Android, Apple och Windows. Finns tillgängligt från den 4 juni. 

BOENDE 
På lagsidan framgår det var laget ska bo under turneringen (fr.o.m. den 4 juni). Där kan man också 

läsa om vilken matsal man ska äta i. Storleken på sovsalen/boendet baseras på antalet förbokade 

och förbetalda deltagaravgifter (per den 14 maj). Vidare är utrymmet beräknat för en madrassbredd 

av 80 cm. Det finns ingen möjlighet att byta sovsal om tilläggsbetalningar gjorts efter den 14 maj, 

eller vid incheckningen.  

TRANSPORT & TRANSFER  
Transfer bokas på er lagsida senast den 15/6. Vi ombesörjer transfer lagvis från tågstationerna i Luleå 

och Älvsbyn, samt från flygplatserna i Luleå och Skellefteå. Kostnad 300 SEK/per person t/r. Transfer 

är gratis för lag som anländer till Piteå Busstation, men den måste förbokas via lagsidan. Vi kan inte 

lösa transfer som inte bokats i förväg. Läs mer http://www.piteasummergames.se/transport--

transfer.  

http://www.piteasummergames.se/intyg-behrig-spelare
http://www.piteasummergames.se/intyg-behrig-spelare
http://www.piteasummergames.se/
http://www.piteasummergames.se/transport--transfer
http://www.piteasummergames.se/transport--transfer
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CAMPING SKOLOR OCH NOLIA  
Medföljande föräldrar har möjlighet att boka plats för husvagn, husbil eller tält via Piteå Summer 

Games. Kontakta och boka plats på camping@piteasummergames.se. Campingen på skolor är 

avsedda för föräldrar till lag som är inackorderade på skolan. Begränsat antal platser! 

Kostnaden för en husvagn/husbil är 200 kr/natt och tält 100 kr/natt.  

I avgiften ingår rätt att stå på anvisad plats, el om sådan finns tillgänglig, tillgång till toalett 28/6–1/7. 

Alla skolor har inte duschmöjligheter, men skolans personal kommer att hänvisa till den närmast 

tillgängliga faciliteten.  

Sista dag att reservera plats är 15 juni. Mer info finns http://www.piteasummergames.se/camping.  

INVIGNING 
Piteå Summer Games invigning är unik. Närmare 16 000 spelare och ledare deltar i en parad genom 
centrala Piteå. Längst fram går nationsrepresentanterna tillsammans med Norska Skolekorps, samt 
Piteå Summer Games egna fanbärare. Sedan följer alla de lag som spelar i turneringen.  
 
Lagen samlas på grusplanen bredvid Nolia 6 från 19.00. Där kommer det att vara aktiviteter innan 
paraden startar 20.20. 
 
Om ni glömt att kvittera ut er föreningsskylt vid Incheckningen så finns den att hämta vid 
Huvudinformation fram tills dess att paraden startar. 
 
Vid invigningen koras årligen ett lag som på ett positivt sätt sätter färg på paraden. Vinsten är en 
gratis anmälningsavgift till 2019-års turnering, som också är 30-årsjubileum!  
 
Missa inte denna upplevelse! 

SJUKVÅRDSGRUPP 
Under hela turneringen finns det en sjukvårdsgrupp tillgänglig. Den består av läkare och 

sjuksköterskor. 

Mottagningen finns på Nolia, vid Huvudinfo, och mottagningstiderna är 

Fredag/ Lördag: 10.00-12.00, 14.00-16.00, 19.00-21.00 

Söndag:  10.00-12.00, 14.00-16.00 

Sjukvårdsgruppens telefontider är: 

Fredag/Lördag: 08.00-24.00 Söndag:  08.00-19.00 

http://www.piteasummergames.se/camping
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Telefonnumret är +46 730-62 73 24. Ring eller besök oss gärna innan ni åker till akutmottagningen 

eller en hälsocentral. 

AKUTMOTTAGNING 
Akutmottagningen vill att alla patienter som besöker dem ska kunna uppge fullständiga födelsedata, 

samt fullständig adress. 

TORSDAGSMATCHEN 19:00 
På LF Arena klockan 19:00, Piteå IF damer (Damallsvenskan) möter Vittsjö GIK. Alla spelare och ledare 

med PSG-armband (ej bussband) har gratis entré. Förmatch 16:00 Piteå – USA G15.  

AKTIVITETER UNDER TURNERINGEN  
Besök vår hemsida för att läsa mer om vad du som spelare, ledare och supporter kan göra under 

vistelsen i Piteå.  

ATT TÄNKA PÅ 2018 
 Intyg behörig spelare. 

 Registrera storlek på din coach T-shirts. Anges på lagsidan.   

 Specialkost för spelare och ledare. Anges på lagsidan.   

 Läs Tävlingsreglementet på http://www.piteasummergames.se/regler.  

 Kontrollera att samtliga uppgifter/betalningar stämmer. På lagsidan. 

 Meddela er beräknade ankomst/avresetid. Anges på lagsidan. 

 Man kan betala med swish på samtliga av Piteå Summer Games försäljningsställen (endast 

Sverige). 

Ladda ner Piteå Summer Games App för turneringen 2018! 

        

http://www.piteasummergames.se/regler
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qulwLu3xwH32SM&tbnid=7Oh4j4AMA10WNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.danehomenick.com/wp-content/uploads/2010/02/&ei=K32iUYTcFciq4AS54ICIAw&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNE9iR9UQEYq3hs0reDA-54bJeq9uQ&ust=1369689763429830
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gxIQ_6JjEhoilM&tbnid=oY5cNXh84d1lGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emagcreator.com/app/&ei=8X2iUaKvEeem4gTamYDoDQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNFsBU0np8-exMP9hjyEho-MzMu9Dg&ust=1369689955402990
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NORSKA SEDLAR 
I maj 2018 kommer Norge byta ut de gamla 100- och 200-kronerssedlarna mot nya. Under Piteå 

Summer Games 2018 kommer vi enbart ta emot de nya sedlarna. Vi har arbetat med att knyta oss till 

Vipps men har tyvärr inte kommit dithän till denna turnering. 

 

 

Välkommen till Piteå & Piteå Summer Games! 

 

Piteå Summer Games  

Olof Palmes gata 2  

941 33 Piteå  

 

+46 911 147 00 (tele)   

info@piteasummergames.se  

www.piteasummergames.se 

 

 

mailto:info@piteasummergames.se
http://www.piteasummergames.se/
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#mysummergames 

Vi vill följa Era förberedelser inför Piteå Summer 

Games. Lägg upp på Instagram och tagga 

#mysummergames #visitpitea #swedishlapland 


