
Info samt packlista – Potatiscupen 2018 
Uppdaterad 180330 
 
Avfärd: Fredagen den 13:e april: 
Lottningen till cupen är nu klar och ni hittar den på www.potatiscupen.nu. 
Våra första matcher på fredagen spelas 17:05 och 18:15. Vi har beslutat att samlas 
vid Eslövshallen 11:00. Där placerar vi ut vem som åker var enligt åkschema, se 
bilaga. Ankomst Alingsås, Nya Tennishallen ca 16:00 inkl lunchstopp på vägen. 
Kontrollera omgående åkschemat och meddela Henrik eller Daniel om det är några 
felaktigheter. 
 
Glöm inte att ta ledigt från skolan.  
 
 
Hemkomst: Söndagen den 15:e april: 
Tidpunkt är ej fastställd. Detta beror helt på hur det går i matcherna. 
Tider för slutspel se www.potatiscupen.nu. 
 
Vi kommer att använda sms-gruppen för att förmedla tider för hemfärd. 
 
 
Boende/transport/måltider: 
Var vi skall bo får vi reda på när vi checkar in vid ankomst till Alingsås.  
Incheckning sker på Cupcentrat, Hemvägen 20. Här serveras också alla måltider. 
Vi får inte tillgång till övernattningslokalen förrän 18:30 på fredagen. 
Det finns bussar som transporterar lagen mellan hallarna i Alingsås. 
 
Mer info om Potatiscupen hittar ni på:   www.potatiscupen.nu 
 
 
Fickpengar:  
Det kan vara bra att ha med en peng till en toast eller liknande, mat vid dit/hemresa. 
Tänk på att ha med en rimlig summa och att tjejerna själv ansvarar för pengarna.  
Om man ska handla godis eller liknande görs detta i samråd med oss ledare när vi 
spelat färdigt.  
Det kommer att finnas cuptröjor till försäljning för ca: 350 kr, om man är sugen på en 
sådan. Finns även att förbeställa på www.potatiscupen.nu till något reducerat pris. 
 
 
Mobiltelefon: 
Om man absolut vill ha med sig mobilen så tar man med den under eget ansvar. 
Det kommer vara restriktioner för hur och när den får användas. Vill tjejerna ringa 
hem så lånar vi ledare gärna ut våra telefoner, det är absolut inga problem.  
 
 
Disco: 
På lördagskvällen är det disco för alla deltagare i cupen (fritt inträde).  
Om vi har tid, ork och lust att gå på discot så går vi alla tillsammans eller inte alls. 
 
 



Telefonnummer till medföljande ledare:  
Henrik: 0704-41 80 15 
Daniel: 0722-12 05 95 
Patrik:  0733-37 34 12 
Stefan: 0704-78 00 25 
Mange: 0735-16 01 26 
Gulli:     0763-93 85 19 
 
 
Packlista: 
Var och en tjej skall kunna bära sin egen packning.  
Smart och smidig packning som är lätt att bära och hantera (inga plastkassar) 
 
Alla ska ha med en ryggsäck där vi kan packa handbollsgrejorna och ha med hela 
tiden. 
 
 
- Luftmadrass/Liggunderlag (OBS! Max bredd är 100 cm.)  
Obs, vi har fått ett tips! Om ni har med en uppblåsbar madrass med en luddig och en 
plastig sida, ta då gärna med något att lägga under, tex lakan. Detta för att ta bort de 
oljud som uppstår när den plastiga sidan gnider mot golvet. 
- Sovsäck 
- Kudde 
- Ev. gosedjur  
- Pyjamas 
- Necessär (hygienartiklar, hårsnoddar, klämmor osv.) 
- Ev. mediciner (OBS! meddela ledare om särskild medicin finns med) 
- Handdukar (minst en duschhandduk och en liten handduk) 
 
- EIK-Overall eller annan overall 
- Matchtröja (Vi har med västar om vi möter annat lag med gul tröja.) 
- Matchshorts, svarta  
- Matchstrumpor (ta med minst 3 par vanliga svarta) 
- Handbollsskor 
- Joggingskor (att användas vid transport mellan matcherna) 
- 2 st. T-shirts eller linne att ha under matchtröjan. (inte så mysigt att dra på sig en    
  svettig tröja dagen efter) 
- Vattenflaska 
- Liten ryggsäck (för packning till match enligt ovan) 
 
- Ombyte med vanliga kläder 
- Underkläder 
- Strumpor 
- Regnkläder för ev. promenader till hall eller likn. (Viktigt att hålla sig torr.) 
 
OBS! Skriv namn i/på så många kläder/saker som möjligt!! 
 
 
Glöm sedan inte att packa med: 
Gott humör, glada skratt, kamratskap, en rejäl portion tålamod och lagkänsla. 
 



Laguppställningar: 
 
Eslöv IK Gul: 
Ajla, Alicia, Alma, Amalia, Elin M, Elin W, Emmie, Rebecka, Selina, Särla, Tuva 
Patrik, Henrik, Gulli 
 
 
Eslöv IK Svart: 
Aridona, Ebba, Elin T, Elsa, Hilma, Ida, Lejla, Maja, Matilda, Una 
Daniel, Mange, Stefan 
 
Obs! 
Justeringar av lagen kan ev. ske.  


