
 
Aroscupen 27/6—30/6 

 
Torsdag 27/6. Vi möts vid Hemköp Lännersta senast kl.18.20 för avresa till Västerås.  
 
Plats i bilar finns till alla spelare. Meddela om ni som föräldrar åker med så vi vet. Vi 
stämmer av dagen innan vem som åker i vilken bil.  
 
Vi äter när vi kommit fram en sen middag så en liten kvällsmacka och frukt innan 
avresa är ett tips.  
 
Boende 
Deltagande lag inkvarteras i skolsalar eller gymnastiklokaler. Skolsalarna rymmer 
mellan 15-20 personer med “normala (90×200)” madrasser. 
 
Vi kommer att bo på Irstaskolan Ullvigatan, 723 55 Västerås  
 
På varje förläggning/skola sker kioskförsäljning. 
 
Deltagare: 
 
Spelare 
Loke Hagel 
Alvar Rosenström 
Gustaf Johansson 
Elias Fagerli 
Filip Bentzer 
Filip Nalsenius 
Joar Elmroth 
Kevin Sörlin 
Charlie Bodor 
Alexander Wennberg 
Svante Lundberg (kommer fredag eftermiddag) 
  
Tränare/ledare  
Kristian Bentzer 
Henrik Hagel 
Mattias Fråhn 
Gabriella Elmroth 
 
 
 

http://www1.vasteras.se/irstaskolan/
http://www.aroscupen.se


Aroscupen 

 
Vi som spelar 7 mot 7 spelar endast gruppspel utan resultatredovisning. 
 
Speltiden är 2 x 20 minuter. Våra matcher spelas fredag – söndag. 
 
Vi spelar på olika planer runt om i Västerås 
 
Vårt spelschema: 
 
https://www.procup.se/cup/32127.htm?f=CLASS 
 

 
 
Tävlingsregler: 
http://www.aroscupen.se/wp-content/uploads/2019/06/Tavlingsbest%C3%A4mmelser-
2019.pdf 
 
Karta över cupen/spelplanerna: 
http://www.aroscupen.se/wp-content/uploads/2018/06/Karta-Aroscupen-2018.pdf 
 

  

Matcher för Boo FF: 07:2:Vit, P12år (Grupp A)

Klass Dag Tid Lag Plats Arena

P12år Fre 08:00 Ekerö IK: Blå2   -   Boo FF: 07:2:Vit H5KGA Hamre

P12år Lör 11:20 Boo FF: 07:2:Vit   -   Ramnäs IF H5KGA Hamre

P12år Lör 08:50 Boo FF: 07:2:Vit   -   Tungelsta IF 1 BA1 Brandthovda

P12år Lör 13:00 HJK Töölö 07 A   -   Boo FF: 07:2:Vit BB2 Brandthovda

P12år Lör 16:20 Boo FF: 07:2:Vit   -   Enskede IK: 07 Grå BB1 Brandthovda

P12år Sön 08:50 Sollerö IF   -   Boo FF: 07:2:Vit T1 Talltorp

https://www.procup.se/cup/32127.htm?f=CLASS
http://www.aroscupen.se/wp-content/uploads/2019/06/Tavlingsbest%C3%A4mmelser-2019.pdf
http://www.aroscupen.se/wp-content/uploads/2019/06/Tavlingsbest%C3%A4mmelser-2019.pdf
http://www.aroscupen.se/wp-content/uploads/2018/06/Karta-Aroscupen-2018.pdf


Aroscupen 
 
Måltider: 
 
I deltagaravgiften ingår följande mat för oss 
 
– Torsdag: Middag. 
– Fredag-lördag: Frukost, lunch och middag. 
– Söndag: Frukost och lunch. 
 
Matsedel 2019 
 
TORSDAG 
MIDDAG: Korv Stroganoff med ris. 
 
FREDAG 
FRUKOST:  Gröt/fil, sylt/müsli, hårt & mjukt bröd, pålägg kalkon/ost, gurka/paprika. 
LUNCH:  Panerad fiskfilé med remuladsås, potatis. 
MIDDAG: Tacobuffé. 
 
LÖRDAG 
FRUKOST: Gröt/fil, sylt/müsli, hårt & mjukt bröd, pålägg kalkon/ost, gurka/paprika. 
LUNCH:   Köttbullar med makaroner. 
MIDDAG: Stekt kyckling med klyftpotatis och tzatziki. 
 
SÖNDAG 
FRUKOST: Gröt/fil, sylt/müsli, hårt & mjukt bröd, pålägg kalkon/ost, gurka/paprika.. 
LUNCH:  Kebabgryta med ris/bulgur och vitlökssås. 
 
ALLTID VID FRUKOST 
Kaffe, te, chokladdryck, juice och frukt. 
 
ALLTID VID LUNCH/MIDDAG 
Hårt och mjukt bröd, ekologisk lättmjölk/måltidsdryck, kaffe, te och salladsbuffé. 
 
OBS! Ingen maträtt innehåller fläskkött! Till lunch och middag serveras även färska 
grönsaker, mjölk, måltidsdryck, kaffe, the, bröd och smör. 
 

Öppettider 
Frukost: 06.00 – 09.00 | Lunch: 11.00 – 15.00 | Middag: 17.00 – 21.00 
 
Specialkost 
Ingen maträtt på årets meny innehåller fläskkött. ArosCupen har specialkost om lag har 
spelare som ej kan äta någon av rätterna i matsedeln 
 
Extra matbiljetter 
För de som ej bor på skolor, finns att köpa i kioskerna på skolorna. 
Pris 
Frukost 30:- 
Lunch 75:- 
Middag 75:- 
 



Packlista – packa i mjuka väskor, inte i resväskor 

• Boo FF-ryggsäcken (för de som har) 

• Fotbollsskor 

• Vinröd matchtröja 

• Boo FF Adidas - svarta matchstrumpor (2-3 par) 

• Boo FF Adidas-shorts - svarta (utan initialer) 

• Boo FF Adidas t-shirt 

• Boo FF Adidas-jacka 

• Boo FF Adidas-långa svarta byxor  

• Benskydd (och ev, fotbollstejp) 

• Vattenflaska 

• Ev. extra shorts (Adidas) 

• Ev. extra fotbollsskor (de som har - om regn, fukt eller skoskav) 
 
Bo och sova 

• Luftmadrass och pump (madrass, max ca 90 cm)  

• Lakan el tunn filt att lägga under madrassen för att slippa " gnissel" 

• Kudde med örngott 

• Sovkläder 

• Badlakan/handduk 

• Väderberoende packning (packning efter väder - se prognos) 

• Regnkläder 

• Keps 

• Solskyddskräm 
 
Necessär 

• Tandborste/tandkräm 

• Schampo/balsam & duschcreme eller tvål 

• Hårborste 

• Hårvax & ev. hårsnoddar 

• Eventuella personliga mediciner 
 
Övrigt 

• ID- handling (pass el ID-kort) 

• Badtofflor 

• Varm tröja/hoodie 

• Skor & strumpor 

• Mjukisbyxor/jeans 

• Shorts 

• T-shirts 

• Badkläder & badlakan 

• Fickpengar (50 kr) 

• Mobil, hörlurar & märkt laddare (iPad & dator lämnas hemma) 

• Öronproppar vid behov 

• Plastpåsar till smutskläder/våta kläder 

• 2 namnmärkta galgar & en namnad IKEA-kasse  

• ... Och ta alltid med en massa glädje och kämparglöd! ⭐️  



Nöjen 
 
Disco 

• ArosCupen Disco återkommer som vanligt på fredagskvällen i Bombardier. 
 
Skilltwins åter 2019 

• ArosCupen har gjort klart med Skilltwins. Skilltwins kommer att uppträda och åka runt på 
olika spelplatser och ha uppvisningar. Ta gärna del av Skilltwins i länken nedan. 

BEST OF SKILLTWINS (Futsal/Freestyle/Panna/Trickshot/Tricks) ★ NEXT LEVEL 

FOOTBALL/SOCCER 
 
Bumperballs och Lasergame 

• ICE gästar Aroscupen med bl a Bumperballs, Lasergame och hoppborgar. De kommer att 
finnas på Hamre IP med aktiviteter. Klicka här! 

 
Lögarängsbadet 

• Fritt bad för cupdeltagare inne på Lögarängsbadet. Läs mer här! Karta här. 
 
Löga Strand 

• I direkt anslutning till Lögarängsbadet har staden öppnat ett nytt öppet friluftsbad. Där 
finns en sandstrand med palmer, volleybollplaner, soldäck och bad i Mälaren. Läs mer här! 

 
Prison Island 

• Prison Island har nu slagit upp fängelseportarna till en ny anläggning i Gallerian på 
Kopparbergsvägen 13 i Västerås. Det är gamla biograflokaler i källaren som har byggts om 
till Västerås häftigaste fängelse. På Prison Island i Gallerian finns det ett helt nytt Prison 
Island med nya spännande celler och ett nybyggt Lasergame. Allt med senaste tekniken 
och spännande design. Vågar du anta utmaningen?! Klicka här! 

 
Kokpunkten 

• Vi har tecknat avtal med actionsbadet Kokpunkten om rabatterade priser för deltagare i 
årets ArosCup. Läs mer här! Upplev Sveriges första actionbad: Hjärtat slår ett hårdare slag 
när du tar steget ut. Rushen i magen känns direkt på pulsen. Blodet i ådrorna strömmar 
lika snabbt som vattnet i den brantaste bana du åkt. Det här är det vi kallar badrenalin. 

 
Upplev Västerås Mälarstaden 

• Besök Västerås stads officiella turistsida Visit Västerås  för att få inspiration och tips om 
vad som finns att se och göra! 

• Västerås Cityfestival 
 

Besök Cityfestivalen med massor av underhållning av kända artister, nöjesfält, knallar 
m.m. pågår under ArosCupen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFwhP0bS348
https://www.youtube.com/watch?v=BFwhP0bS348
http://www.aroscupen.se/wp-content/uploads/2016/05/aros.jpg
http://visitvasteras.se/aktor/logarangsbadet/
https://www.google.se/maps/place/L%C3%B6gar%C3%A4ngsbadet/@59.598688,16.537068,16z/data=!4m2!3m1!1s0x465e61133a5941f9:0x30e889c3232b368a?hl=en
http://visitvasteras.se/aktor/logastrand/
http://prisonisland.se/vasteras/
http://kokpunkten.se/
http://www.visitvasteras.se/
http://vasterascityfestival.se/

