
 

 

     

Hej och välkomna till Rallarcupen i Kiruna! 
Vi ser fram emot att träffa er. Här kommer lite kortfattad information som kan vara bra att ha 
 
LOGI 
Login är fördelad på 3 olika skolor + 1 förskola. Se bifogad lista på vilken skola ni ska bo. 
- Mat intas på anvisad plats 
- Duschning ej tillåten på skolorna 
- Inga bollar får användas inne på skolorna  
- Töm/byt soppåsar i klassrummet när det blir fullt. Container finns utanför skolan  
 
Incheckning 
Innan ankomst ring skolansvarig för er skola, så möter de upp er på skolan. 
OBS! Vid ankomst ska endast ledarna komma in för incheckning och genomgång av skolan. 

Utcheckning  
Utcheckning senast kl 14:00 på söndag. 
Ta kontakt med skolansvarig för er skola, genom att skicka ett SMS, senast lördag kl 22:00 
om vilken tid ni avser att checka ut på söndag. 

Skola  Ansvarig    Telefonnummer 
Högalidskolan Katarina Ylitalo  +46 (0) 70 – 394 31 93 
Luossavaaraskolan Kerstin Stridsman   + 46 (0) 70 – 667 62 25 
Raketskolan  Anna Dahlström Karlström  + 46 (0) 70 – 676 84 44 
 
BRAND INFORMATION 
- Vid brand ring 112 
- Ta dig ut vid närmaste utgång/nödutgång till anvisad uppsamlingsplats 
- Mer information ges vid incheckning till lagledaren 
 
FRUKOST 
För dom som har gästkort kommer frukost att serveras på skolan / förskolan på anvisad plats. 
 
LUNCH OCH MIDDAG 
Lunch och middag serveras i matsalen på Hjalmar Lundbohmsskolan 
Ingång till matsalen sker genom huvudentrén (ovansidan) 
Lunch: 11:00 - 14:00 (lördag och söndag)                Middag: 17:00 - 20:00 (fredag och lördag) 
Matansvarig:  Helena Thyni  +46 (0) 73 – 060 72 11 



 

 

 
FIK 
Vi säljer lättare förtäring samt fikabröd. 
I de flesta hallar går bra att betala med kort, swish, Norska sedlar (krona mot krona) ej mynt 
Fik finns på 
- Hjalmar Lundbohmsskolans gymnastiksal 
- Högalidskolans gymnastiksal 
- Raketskolans gymnastiksal (Rakethallen) 
- Sporthallen vid A och B-hallen  
 
TRANSPORT   
Om ni har bokat gästkort, hämtas ni från tågstation / flyget förutsatt att ni meddelat 
ankomsttid och körs till skolan ni ska bo på.  
Om ni glömt anmäla tid, ring transportansvarig. 
Det finns en busslinje som går under helgen mellan hallarna, matsal och förläggningar. 
Tidtabell över busslinjen finns på hallar, skolor, matsal samt hemsidan www.rallarcupen.se 
Vid hemresa hämtas ni från hall eller skola och körs till tågstation / flyget. 

Transportansvarig:  Marie Sandström  +46 (0) 73 – 034 11 43 
 
HALLAR 

- Hallarna öppnar en timme innan matchstart.  
- Matchtider ansvarar varje lagledare för själv. Information finns även på  www.rallarcupen.se 

- Resultaten anslås i varje hall under dagen. 

Resultatansvarig: Petri Rajaniemi  +46 (0) 70-223 90 79 
- Ni duschar i den hall ni spelar i 
- Var snäll och se till att omklädningsrummen är städade efter er!  
- Kontakta tävlingskansliet om ni inte vet vilka tider som gäller för slutspelet.  
Tuneringstelefon:  Maria Mård +46 (0) 70-728 36 61 

 
TRYCKERI 
Vi kommer att sälja t-shirts och hoodies på Sporthallen plan 2 och Rakethallen 
Det går bra att betala med kort eller swish 
 
Sporthallen    Rakethallen 
Fredag:  17:00 – 20:00   Fredag:  Stängt 
Lördag:  11:00 – 17:00   Lördag:  11:00 – 17:00 
Söndag:  10:00 – 14:00   Söndag:  10:00 – 14:00 
 
Tryckeriansvarig: Stella Burman  +46 (0) 70 – 205 95 05 
 


