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I år firar vi 30 årsjubileum!



SKARA SOMMARLAND CUP 2015 – EN BUSKUL UPPLEVELSE
Det är klart att du vill bli fotbollsproffs. Samtidigt är det ju 
jätteroligt att uppleva Skara Sommarland, Liseberg eller Gröna 
Lund. Vi ger dig som är mellan 11 och 14 år möjligheten att 
kombinera det bästa av två världar. Vi i Skara FC har arrangerat 
fotbollscuper för både tjejer och killar i 30 år i år. I många år 
har det varit tillsammans med Sveriges största vattenland Skara 
Sommarland.

Upplevelse
Vår cup ger dig en upplevelse som är svår att överträffa. Du får 
träffa nya fotbollskompisar från både stor- och småstad, Sverige 
och andra länder. Fotbollen är naturligtvis den största 
upplevelsen. I vårt paket ingår också inträde till 
en hel dag på Skara Sommarland. Vi ger 
dig dessutom möjlighet att besöka vårt 

badhus, Vilanbadet, som ligger på samma område. Och inte nog 
med det. Det blir disco på kvällarna två. Vilka upplevelser!

Närhet
Allt ska vara lätt att nå. Vi erbjuder dig gångavstånd mellan allt 
du behöver under cupen. Fotboll, mat, sova, disco, bada. Enda 
gången du behöver åka är till och från Skara Sommarland.

Allt ingår
Både på cupen och på Skara Sommarland arbetar vi med kon-
ceptet ”allt ingår”. När du deltar i vår cup ingår både fotboll, mat 
(förutom lunch på Skara Sommarland) och dryck, över nattningar, 

disco samt inträde till Vilanbadet och  
en heldagsentré till Skara Sommarland.

SKARA SOMMARLAND CUP 2015 – MED FOTBOLLEN I CENTRUM – LÄS MER PÅ WWW.SKARASOMMARLANDCUP.SE

SK
AR

A 

SOMMARLAND
• C U P •



SKARA SOMMARLAND CUP 2015 – MED FOTBOLLEN I CENTRUM – LÄS MER PÅ WWW.SKARASOMMARLANDCUP.SE

SKARA SOMMARLAND

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark  
med 4 miljoner liter vattenäventyr och tempererade pooler! 
Här hittar du även gokartbanor, chokladhjul och pirriga berg-
och-dalbanor. 

SKARA SOMMARLANDS  
STUGBY & CAMPING

Passa på att ta med dig föräldrar och syskon till Skara  
Sommarland Cup. Skara Sommarlands egna camping, endast 
10 min bilfärd från cupspelet. 

Gå in på:
www.sommarland.se 
för mer information.

VILANBADET I SKARA
Vilans bad är ett modernt familjebad byggt 2004.  
Hos oss trivs hela familjen. 

Vi erbjuder motionsbassäng, rehabbassäng, bubbelpooler, 
rutschbana, relax och bastu med ångbastu. Vi har även en 
kiosk med servering där du hittar godis, dryck och lättare 
lunchalternativ. Här finns något för alla! För mer information 
och öppettider: www.skara.se/vilan



ETT SAMARBETE MELLAN SKARA FC, SPORTS INTERNATIONAL OCH SKARA SOMMARLAND

Anmäl dig och hitta mer information på: 
www.skarasommarlandcup.se

Skara Sommarland Cup – i korthet
•	 31	juli	–	2	augusti	2015
•	 En	heldag	fotboll	samt	en	dag	finalspel
•	 En	dag	i	nöjesparken	Skara	Sommarland
•	 Disco	på	kvällarna
•	 Fri	entré	till	Skara	inom-	och	utomhusbad
•	 Flick-	och	pojklag	för	spelare	födda	2001–2004
•	 Allt	ingår	–	tre	mål	mat	per	dag*,	övernattning	och	fotboll
•	 Priset	är	1.200:-	per	lag	och	995:-	per	ledare/spelare
	 (betalas	in	på	Bg	5992-3607	Skara	FC)
•	 Sista	anmälningsdag	är	1	maj	2015

Mera om cupen
•	 11-12	årslagen	spelar		2	x	15	minuter	i	7-mannalag
•	 13-14-årsklasserna	spelar	2x20	minuter	i	11-mannalag
•	 Alla	lag	garanteras	minst	4	matcher
•	 Vi	spelar	på	gräs	eller	konstgräs
•	 Inkvartering	sker	i	skola	(ta	med	egen	madrass	och	 

sovsäck)

Hur anmäler jag mig?
Anmäl dig direkt på webben på www.skarasommarlandcup.se.
Din anmälan är bindande först då vi emottagit inbetalning för 
laget. Eftersom antalet platser är begränsade råder vi dig att 
betala omgående efter att du anmält dig via hemsidan.

Mer information eller frågor
På vår hemsida kan du också skicka e-post med frågor, 
info@skarasommarlandcup.se. Dessutom hittar du detaljerad, 
uppdaterad information om cupen.

Vill	du	kontakta	vårt	kansli	gör	du	det	på	tel	0511-122	23	
eller e-post kansli@skarafc.se.

*	Dagen	du	är	på	Skara	Sommarland	väljer	och	betalar	du	din	lunch	själv.	Du	kan	
ta med egen mat eller köpa något på en av Skara Sommarlands fina restauranger. 
Frukost och middag får du som vanligt av oss. Tänk också på att planera din resa 
till Skara Sommarland (ca 8 km från Skara). Ni kan åka i eget fordon eller med 
buss från Skara. Titta då på www.vasttrafik.se för avgångstider.
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Den folder du håller i din hand är tryckt i december 2014. För senaste information besök www.skarasommarlandcup.se


