
 
 

P06:4  
– sommarens cupresa 29 juni-3 juli 2022 

 
 
 
Nu börjar bitarna falla på plats kring sommarens äventyr!  
Vi har anmält laget till Piteå Summer Games och i mitten 
av april behöver vi ha bindande anmälningar för att sedan 
i början på maj betala in deltagaravgifterna.  
Vi hoppas verkligen att så många av er spelare som 
möjligt vill och kan följa med.  
Vi har preliminärt bokat plats för 20 spelare och sex 
ledare. Blir vi fler löser vi det utan problem. Blir vi alltför 
få får vi fundera på om vi ska bjuda in andra Boo FF-spelare.  
Det är en bit att resa till Piteå - men å andra sidan vet vi nu att det kommer lag dit som har rest 
ännu längre (Argentina, Mexico, Guatemala finns i vår åldersgrupp). De flesta lagen är från norra 
Sverige, Finland och Norge. Möjligheten att spela match i midnattssol, internationellt motstånd 
och på en plats dit de flesta inte reser i första taget blir ett minne för livet.  
Mer info: https://piteasummergames.se/start 
ANMÄLAN SKER VIA UTSKICK FRÅN MYCLUB (som en vanlig kallelse).  
BINDANDE SVAR SENAST 8 april 
 
Onsdag 29 juni 
21:15 Samling Stockholms Central 
21:47 Avgång natttåg mot Älvsbyn med VY tåg (inga byten på vägen, liggvagn x 6 bäddar) 
Som alternativ har vi tagit in offert på egen buss hela vägen – då åker vi istället tidig torsdag 
morgon och kommer fram torsdag kväll. Kostnad per spelare densamma som natttåg. 
 
Torsdag 30 juni 
09:31 Ankomst med tåg till Älvsbyn 
10:00 Busstransfer till Piteå (ca 45 minuter). Vi installerar oss på skolan, käkar lunch, kollar in 
planerna vi ska spela på. 
12:00 Lunch på skola 
14:00 Eventuellt lättare träningspass för att skaka loss benen efter tågresan. I övrigt fria 
aktiviteter. Piteå havsbad en möjlighet om vädret känns lockande. 
19:00 Middag på skola 
 
Fredag 1 juli 
Cupen startar med gruppspel– vi har inget spelprogram än, 
men kan räkna med 1-2 matcher denna dag (matchtid 2 x 25 
minuter). Fritt antal avbytare. Möjligheten finns att spela 
nattmatch i midnattssol. 
 
19:00 Internationell parad med flaggor och banderoller för alla 
lag genom Piteå 
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Lördag 2 juli 
Fortsatt gruppspel för alla lag, Minst 2 matcher. Ev påbörjas slutspel 
 
Söndag 3 juli 
Slutspel. 
Lag som inte spelar slutspelsmatcher spelar en eller flera avslutningsmatcher under söndagen. 
17:00 Avresa med buss till Älvsbyn 
18:20 Nattåg tillbaka till Stockholm 
06:27 framme på Stockholms Central 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kostnader för laget:  
Anmälningsavgift för laget    1500 kronor för laget 
Övriga omkostnader för laget     3000 kronor (ca) 
(förbandslådan, klubbvimplar, ”utflyktskassa” mm)                  
 
Deltagaravgift för varje spelare   1050 kr/deltagare 
(inkluderar logi i skolsal/måltider fredag-söndag, transporter i Piteå) 
 
Extra måltidsbiljetter ankomstdagen (lunch + middag) 150 kr/deltagare 
 
Resa med natttåg Stockholm-Älvsbyn tur och retur (liggvagn)  ca 1800/deltagare 
 + busstransfer via arrangören fram och tillbaka till Piteå   
 
TOTAL KOSTNAD PER SPELARE: ca 3.200 kronor (vi återkommer med exakt belopp när vi har 
spikat tåg/buss biljetter. Inbetalning till lagkassan behöver ske senast 2 maj) 

 

  

 


