
Samlad Info om Bohus Cup för KHK F09 

Ladda gärna ner appen eller kolla Bohus Cup hemsida för att se spelschemat. Vi 

spelar i Minihandboll F08. Våra lag heter Grön, Svart, Vit & Rosa 

(Kungälv 1,2 & 3 är våra 08 tjejer) 

Det kommer bli tuffa matcher mot äldre motstånd men vi är med för att ha roligt och se och 

lära hur det är att spela Cup.  

 

FREDAG 4/5 

Vi kommer samla laget redan fredag kväll. Separat kallelse kommer för detta. Vi kallar även 

de spelare som inte är anmälda till Bohus Cup om de har möjlighet att deltaga på denna 

aktivitet med laget. 

Vi samlas 16:45 ovanför trappen i Mimershallen (har man svårt att komma i tid till denna 

tidiga samling så är det bara att droppa in lite senare, kommentera gärna detta i svaret i 

kallelsen) 

Vi kollar gemensamt på en match i Cupen som redan drar igång fredag kväll för de större 

lagen. Så 17:00 – 17:45 så kollar vi på Kungälvs Damjuniorer som möter Aranäs i 

Mimers A. 

Därefter kl 18:00 så äter vi på pizza slices på Pizzerian vid Mimers med laget och kör lite 

uppladdning inför morgondagen. Inga kostnader, pengar från lagkassan. Vi kommer dela ut 

matchkläder till spelarna också så att de kan komma ombytta klara på Lördag. 

Avslut kl 19:00 vid pizzeria Da Lina. Om någon behöver lämnas till föräldrar som är i 

tennishallen och jobbar så följer vi de barnen dit bort 

 

LÖRDAG 5/5 

 

Samling kommer på olika tider beroende på vilket lag som man spelar i (se 

lagfördelning nedan). Vi samlas i Idrottshallen i omklädningsrum 6 (vårt vanliga rum). 

Sedan går till Tennishallen där vi spelar 

Spelarna ska komma ombytta med matchkläder på och man behöver följande saker 

med sig: 

- Packa helst i ryggsäck 

- Inneskor, Vattenflaska, 

- Överdragskläder 

  ”Kläder efter väder”. Vi kommer vara ute vissa stunder mellan matcherna och vi kommer gå  

  till Mimers för att äta 

- Extra strumpor (kan bli blöta strumpor med hoppborg) 

- Inga värdesaker och mobiler. Vi ledare kan inte ta ansvar för detta 

  (om man vill nå sin Mamma/Pappa så har vi nummer till alla och nummer till respektive  

  ledare finns på hemsidan under vårt lag / flik ”gruppen”) 

- Mellanmål / Frukter (inget godis, kakor, läsk) 

- T-shirt på söndag (så man har något att ta på sig när man återlämmnar matchtröjan) 

Vi kommer spela gruppspel med 4 eller 5 matcher per lag.. Och vi kommer att gå och äta 

lunch lagvis på Mimers där det passar i spelschemat. 

På eftermiddagen spelar vårt sista lag kl 17:00 och därefter kommer vi gå gemensamt alla 

tillsammans till Mimers för att äta middag och beräknas vara klara kl 18:15 vid matsalen 

på Mimers där dagens avslutas 

(om någon behöver lämnas till föräldrar som är i tennishallen och jobbar så följer vi de 

barnen dit bort) 



 

SÖNDAG 6/5 

På söndagen är det slutspel (A eller B slutspel). 

Samling Söndag kommer ske 45 minuter innan matchstart. Kolla spelschemat när ditt 

barn ska spela. (spelschemat uppdateras löpande) 

Vi samlas i Idrottshallen i omklädningsrum 6 (vårt vanliga rum). Sedan går till Tennishallen 

där vi spelar 

Glöm inte packning som lördag och Mellanmål / Frukter 

Även denna dag går vi till Mimers och käkar lunch. 

Det är lite svårt att säga exakt hur Söndagen kommer bli, allt beror ju hur det går för oss i 

matcherna. Ett tänkbart scenario (med tanke på motstånd) är att vi kommer äta lunch när vi 

spelat klart och sedan kolla på finalen i vår klass som spelas 13:50 i Mimers A.  

Troligt avslut 14:30 ovanför Trappen inne i Mimers 

(men går vi långt med något lag i B-slutspel så kommer vi vara kvar i Tennishallen längre) 

 

MATKOSTNADER 

Vi diskuterade detta på föräldrar mötet. Lagföräldrarna har enats om att varje spelare och 

ledare ska stå för sina matkostnader och att vi sparar lagkassans pengar för framtida cuper 

som kostar mer pengar och där subventionering av kostnaden känns mycket viktigare 

Varje spelare & ledare ska betala in 225kr (75kr måltid) till Olof som håller i lagkassan 

Swish 0703 99 88 87 

Eller 

 

Swedbank konto 8105-9693631717-8 

 

Glöm inte att skriva vilket barn / ledare som betalning gäller 

 

Har man svårt att ta kostnaden kontakta ledare Magnus. Alla ska med oavsett ekonomisk 

situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGINDELNING 



Lag ROSA 

Samling Lördag 09:15 

(9 spelare – 5 gruppspelsmatcher) 

Ledare Fredrik & Therese 

Aleksandra 

Alma 

Elsie 

Emelie 

Freja 

Ida L 

Siri 

Stella 

Troja 

 

Lag GRÖN 

Samling Lördag 08:30 

(7 spelare – 4 gruppspelsmatcher) 

Ledare Magnus & Anna 

Edit 

Emma G 

Ida K 

Karolina 

Tilde 

Tindra 

Tuva 

 

Lag VIT 

Samling Lördag 09:15 

(9 spelare – 5 gruppspelsmatcher) 

Ledare Niklas & Martin 

Alice N 

Embla 

Hanna 

Klara 

Linnea B 

Linnea G 

Lisa 

Matilda 

Thea 

 



Lag SVART 

Samling Lördag 10:00 

(9 spelare – 5 gruppspelsmatcher) 

Ledare Dalal & Jonas 

Alice K 

Ella 

Leia 

Minna 

Molly 

Selinn 

Selma 

Svea 

Tilda 

 

 


