
⚽ Viking Line Vårcup   
 
Avresa från Skuru (infartsparkeringen), fredagen den 22 mars kl. 12.00 så var där kl. 11.50. Det tar ca 
1 timme och 45 minuter att köra till Grisslehamn. Vi reser sedan vi med Eckerölinjen till Åland. 
Färjeturen mellan Grisslehamn och Eckerö (Åland) tar cirka två timmar. Från Eckerö åker vi med bil 
till Mariehamn och den sträckan tar ca 30 minuter att köra. Hemresa --> Vi beräknas vara åter i Nacka 
söndagen den 24 mars ca kl. 21.30 
 
Laget kommer att bo på hotell Park Alandia Hotell som ligger centralt i Mariehamn med 
promenadavstånd till planerna. 
 
Med på resan är följande tränare/ledare: Jocke, Anneli samt Simon. Emma kommer under lördagen. 
 
Kontaktuppgifter: 
Anneli Wadeborn, tel: 076-853 24 57  
Emma Nilsson, tel: 072-887 18 13  
Joachim Sällvin, tel: 073-999 29 28 
Simon Niss, tel: 073-322 77 62 
 
Spelschema: 
Här finns tjejernas spelschema: 
 
Packlista / packning 
 
Prognosen säger att det kommer att vara kallt på Åland så det är viktigt att ta med /ta på varma 
kläder & tänka lager på lager. Tänk vinterväder = vinterkläder! Inte kul att frysa.  
 
Matchkläder / utrustning: 

⚽ Adidas matchshorts 

⚽ Adidas matchstrumpor + extra par att byta med 

⚽ Boo FF vinröd & ljusblå matchtröja (bägge ska med) 

⚽ Helsvart underställ 

⚽ Fotbollsskor 

⚽ Benskydd & ev. tejp 

⚽ Boo FF vinterjacka 

⚽ Träningsoverallsjacka 

⚽ Träningsoverallsbyxor 

⚽ Ryggsäck 

⚽ Vattenflaska 
 
 

 

https://www.cupmate.nu/cup/ifk-mariehamn-viking-line-varcup-2-3
https://www.parkalandia.com/sv
https://www.cupmate.nu/matcher.php?iCupID=13268&iClassID=11072&iGroupID=74509&iTeamInCupID=92861
https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/ortsprognoser/q/Mariehamn/3041732#tab=0,chart=1


Övriga kläder/ utrustning: 

⚽ Pass / ID-kort 

⚽ Sovkläder/ pyjamas 

⚽ Regnkläder (Kontrollera väderleksprognosen...) 

⚽ Mössa 

⚽ T-shirts/tröjor 

⚽ Varma tröjor 

⚽ Mjukisbyxor 

⚽ Jeans eller andra byxor 

⚽ Underkläder 

⚽ Strumpor 

⚽ Skor 

⚽ Badkläder (pool finns på hotellet) 

⚽ Fickpengar/betalkort 

⚽ Mobiltelefon & märkt laddare 

⚽ Plastpåsar för smutstvätt/ blöta kläder 

⚽ Stor IKEA-kasse som kan fungera som regnskydd för väskor/grejer vid planen 
 
Necessär med: 

⚽ Tandborste & tandkräm 

⚽ Tvål/dusch crème, schampo, balsam 

⚽ Hårborste 

⚽ Eventuella mediciner, t ex allergimedicin, värktabletter, åksjuketabletter 

⚽ Hårsnoddar 

⚽ ... och annat som kan tänkas behövas, 
 
... och härlig kämparglöd förstås!  
 
Följ gärna laget på Instagram: booff_f042 så hoppas vi på härliga cupbilder! 
 
Hör av er till någon av oss om ni har frågor! 
 
Ledarna / Boo FF F04:2  
 

 
 Gabriella Elmroth, Cupansvarig,  
Tel: 0707311666  
E-mail: gabriella.elmroth@telia.com 
 

 

mailto:gabriella.elmroth@telia.com

