
Packningslista Gothia Cup 2018
Pass eller personbevis med nytaget foto fastsatt, som vidimerats av 2 personer (ej närmast
anhörig).

Sovsäck eller täcke, påslakan & lakan
kudde
inneskor/tofflor
madrass -  bredd max 75 cm
necessär
ev. mediciner
solkräm
kortlek
bok
kläder
jacka
andra skor än fotbollsskor
keps
badkläder
handduk
Fickpengar till ev åkband Liseberg samt snacks och annat. All mat ingår under
Gothiadagarna.

Fotbollskläder (Skriv namn på alla kläder!)
UIF -overall
UIF -pikétröja
UIF T-shirt
UIF regnjacka
UIF hoddie
flera par svarta fotbollsstrumpor
flera par svarta fotbollsshorts
flera träningströjor UIF
fotbollsskor
uif-ryggsäck (eller annan ryggsäck)
2 st vattenflaskor (varav en UIF-flaska)
benskydd
ombyte (vanliga kläder) om man vill ha med andra än de UIF kläder som grabbarna får innan
avresa

matsäck till tågresan (resan tar nästan 6 timmar inkl. 1 byte i Stockholm södra)
· Alla kläder måste märkas !
· Barnen måste kunna bära sin egen packning !
· Liggunderlag/luftmadrass får inte vara bredare än 75 cm !

Eftersom madrasser och pumpar kan vara lite skrymmande så kan dessa lämnas hemma
hos Micke (Skogsbergsvägen 9A) eller Jessica (Bruksvägen 11A) så tar vi ner dessa med
bil. Tanken med att vi tar detta är att minimera antal bilar som måste tas sig in till skolan när
vi kommer ner.



Under veckan siktar vi på att köra en organiserad tvätt (kanske två) av matchställ (tröja,
strumpor, shorts).
Killarna kommer att ha samma nummer på matchtröjan hela veckan,  så lägg det på minnet
när ni får tröjan killar.

Vi tar med några förgreningsdosor så att det ska finnas gott om uttag men ta med egen
laddare till telefonen. Skärmtiden kommer att begränsas av ledarna.

På skolan, med grabbarna, bor Jessica, Marie P, Nicke och Bosse.

TÅG

15/7

08.30 Samling utanför i hörnet Stationshuset/Svenssons Stationen

8.54 Uppsala till Stockholm Södra, framme 9.53

10.18 Stockholm södra  till Göteborg, framme 14.45

Därefter tar vi oss kommunalt till vår skola.

BOKAT BOENDE för laget

Namn
Vallhamraskolan

Adress
Lärdomsvägen 2

Postnr, ort
433 65 Sävedalen

Parkering
Parkering för bilar på skolgården. Bussar hänvisas till Vallhamra ishall/ Parking
for cars at the school yard Buses are parked at Vallhamra indoor ice rink

Duschar
Dusch finns i idrottshallen intill skolan

https://www.google.se/maps/dir//L%C3%A4rdomsv%C3%A4gen+2,+433+65+S%C
3%A4vedalen/@57.721351,12.0727461,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464
ff6a72e422d25:0x12264ae950062e71!2m2!1d12.0749348!2d57.721351

Närmaste busshållplats

Namn
Vallhamra Torg

Linjer
Svart express

Gångavstånd
1 min



Vi kommer att spela alla våra gruppmatcher på Kviberg.
Tider och dagar, se Gothia appen alt våra aktiviteter i Svenska lag.

https://www.google.se/maps/search/kviberg+idrottsplats/@57.7330461,12.0220302,
13z/data=!3m1!4b1?hl=sv&authuser=0

Telefonnummer till alla föräldrar och ledare hittar ni på UIF P-06 svarts hemsida.


