
 

 

Astrios P-07, Klass P11 

 

Välkommen till Eskilscupen, en av Sveriges största fotbollsturneringar som går av stapeln i fotbollsstaden Helsingborg. 
Varje år deltar cirka 13 000 spelare fördelat på 700 lag i turneringen som har spelats sedan 1968. Eskilscupen är en 
mötesplats för ungdomar och ledare som söker glädje, gemenskap, fair play och framförallt en turnering av högsta klass. 

 

https://www.eskilscupen.nu/


 

Innehållsförteckning 

 Samlingstider och ”Hitta till Idrottsplats för fredagen” 

 Karta på området gällande fredagen 

 Mat & Energi ”VIKTIGT”   

 Lagindelning, spelprogram m.m.  

 Info till anhöriga ”Astrio policys” 

 Regler och info till barnen 

 Packlista  

 Övrigt, Eskils-appen m.m. 

 Telenummer till ledarna 

 

 

 

Samlingstider och platser 

Den 3/8 samlas:  

Lag svart klockan 06.50 på Söndrums IP klockan ombytta och klara gemensam avfärd mot 

Helsingborg. Matchstart 08.40. Samling på Norvalla IP plan 6C (Adress: Rundgången, Helsingborg) direkt 

vi ankomst. 

 

Lag Gul samlas på Söndrums IP klockan 7:20 för ombyta och klara för gemensam avfärd mot 

Helsingborg. Matchstart 09.20. Samling på Harlyckan plan 1B (Adress: Gärdesgatan 6, 256 56, 

Helsingborg) direkt vid ankomst. 

 

Väl där nere återsamlas vi som sagt på matchplanen, längst ner i detta underlag ser ni 

telefonnummer till ledarna, om ni inte hittar övriga gruppen. 

 

 

 



Karta på området 

Se på hemsidan eller på appen för Eskilscupen vad som gäller för kommande dagar. 

Lag Svart på fredag Norvalla IP Lag Gul på fredag Harlyckan IP 

   

Mat & Energi ”VIKTIGT”   

Genom att fylla på med mat och dryck av bra kvalitet är chansen större att spelarna har kraft och energi som 
varar hela cupen. Plus att det blir roligare att spela när kroppen känns piggare.  

Vi vill lära killarna att spela fotboll, men även lära dem att hur viktigt det är att man som idrottare äter bra och 
näringsrik kost för att kroppen ska orka prestera.  

Föräldrarnas ansvar: Att ge sitt barn bra mellanmål mellan matcherna  
I den bästa av världar tycker alla spelare om all mat som serveras under cupen. Verkligheten ser dock ofta 
annorlunda ut. Därför ber vi er föräldrar om hjälp med att förse sitt barn med bra mellanmål mellan 
matcherna.  
 
Det gäller att anpassa maten efter matchschemat och efter hur tätt matcherna ligger. Efter en match behöver 
killarna fylla på med energi. Detta för att fylla musklerna med ny energi och påbörja reparationen av 
musklerna. Om det är tätt mellan matcherna är det viktigt med små återhämtningsmål som bör ätas inom tjugo 
minuter efter match och förse killarna med protein och snabba kolhydrater. Viktigt att killarna kontinuerligt får 
i sig dryck om det blir varmt!! 

Exempel på snabba kolhydrater;    
Banan                                                 
Vindruvor                                           
Russin                                                         
Ljust bröd                                                  
Nyponsoppa, blåbärssoppa                                              
Sportdryck, vätskeersättning, återhämtningsdryck m.m.         

                    

Efter dagens matcher vill vi att ni ger er barn nyttig, gärna med mycket kolhydrater. 

Sedan måste de även sova länge och ordentligt för att de ska orka spela så här många matcher under en helg.       



Lagindelning, spelplan, tider m.m.  
 

Lag Svart 
Ledare: Lars & Krister 

Spelare: Adam, Anton, Axel, Elliot, Gustav C, Hampus, John, Neo D, Oliver Kri, Olle B.  

Grupp 6  

 Torslanda IK Maradona  

 Helsingborg Östra IF  

 BK Astrio Svart  
 Trelleborg ff Blå  

 

FREDAG 

  Matchnr Tid Spelplan Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag      

 03003401 fr 03/08 08:40 fr 03/08  Norrvalla IP 6 C  

 
Trelleborg ff Blå  

 
BK Astrio Svart         

 03003201 fr 03/08 08:40 fr 03/08  Norrvalla IP 6 A  

 
Torslanda IK Maradona  

 
Helsingborg Östra IF         

 03003504 fr 03/08 10:40 fr 03/08  Norrvalla IP 8  

 
Helsingborg Östra IF  

 
Trelleborg ff Blå         

 
03003104 fr 03/08 10:40 fr 03/08  Norrvalla IP 7  

 
BK Astrio Svart  

 
Torslanda IK Maradona        

 

 
03003407 fr 03/08 12:40 fr 03/08  Norrvalla IP 6 C  

 
Trelleborg ff Blå  

 
Torslanda IK Maradona        

 

 03003207 fr 03/08 12:40 fr 03/08  Norrvalla IP 6 A  

 
Helsingborg Östra IF  

 
BK Astrio Svart     

 

LÖRDAG 

Lördagens mellanrunda spelas från 14.40-19.20 beroende på hur det går i fredagens matcher. Det 

spelas då 3 matcher till, exakt tid och på vilken plan vet först efter fredagens matcher.  

 

SÖNDAG 

Därefter vet vi inte tiderna eller vilka fotbollsplaner som gäller för söndagens matcher, blir dock 

ytterligare 3 matcher. 

 

VIKTIGT!! Efter avslutad matchdag samlas alla spelarna och ledarna för att bestämma vad som gäller 

för kommande dag. 

https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14189096
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15060091
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201580
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15309685
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6505287/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15309685
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201580
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6505285/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14189096
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15060091
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6505288/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15060091
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15309685
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6505284/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201580
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14189096
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6505287/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15309685
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14189096
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6505285/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15060091
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201580


Lag Gul  

Ledare: Mika & Jonas 

Spelare: Alex, Filip, Hugo, Lukas, Martin, Neo W, Nils, Oliver Kap, Olle M, Tim, Victor. 

Grupp 1  

 Askims IK Svart  

 FC Trelleborg Blå  

 BK Astrio Gul  
 Fortuna FF  

Gruppens matcher: 

FREDAG 

  Matchnr Tid Spelplan Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag      

 
03001402 fr 03/08 09:20 fr 03/08  Harlyckan 1 B  

 
FC Trelleborg Blå  

 
BK Astrio Gul        

 

 03001302 fr 03/08 09:20 fr 03/08  Harlyckan 1 A  

 
Askims IK Svart  

 
Fortuna FF         

 
03001705 fr 03/08 11:20 fr 03/08  Harlyckan 2 B  

 
Fortuna FF  

 
FC Trelleborg Blå        

 

 03001605 fr 03/08 11:20 fr 03/08  Harlyckan 2 A  

 
BK Astrio Gul  

 
Askims IK Svart         

 
03002008 fr 03/08 13:20 fr 03/08  Harlyckan 3 B  

 
FC Trelleborg Blå  

 
Askims IK Svart        

 

 03001908 fr 03/08 13:20 fr 03/08  Harlyckan 3 A  

 
Fortuna FF  

 
BK Astrio Gul         

 

LÖRDAG 

Lördagens mellanrunda spelas från 14.40-19.20 beroende på hur det går i fredagens matcher. Det 

spelas då 3 matcher till, exakt tid och på vilken plan vet först efter fredagens matcher. 

 

SÖNDAG 

Därefter vet vi inte tiderna eller vilka fotbollsplaner som gäller för söndagens matcher, blir dock 

ytterligare 3 matcher. 

 

VIKTIGT!! Efter avslutad matchdag samlas alla spelarna och ledarna för att bestämma vad som gäller 

för kommande dag. 

 

 

https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14066784
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15183164
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201577
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15380756
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6503248/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15183164
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201577
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6503247/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14066784
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15380756
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6503251/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15380756
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15183164
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6503250/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201577
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14066784
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6503254/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15183164
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/14066784
https://eskilscupen.nu/2018/result/arena/6503253/1
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15380756
https://eskilscupen.nu/2018/result/team/15201577


Info till anhöriga ”Astrio policys” 

Har ni synpunkter till oss ledare tar ni detta avskilt med oss. 

Vår ambition är att alla ska få spela lika mycket och ha kul, kan vi sedan spela fin fotboll med bra 

resultat så är det ren bonus för oss alla!! 
 

 

På sidlinjen när det är dags för match (klubbens riktlinjer) 

BK Astrio är en klubb som står för fair play, både på plan och utanför. Föräldrar och andra vuxna kring 

laget har ett ansvar att vara goda förebilder. Genom att skapa bra stämning runt matcherna ger vi 

barnen positiva erfarenheter av idrotten.    

Det är helt tillåtet för föräldrar:  
-att heja på egna laget  

-att heja på enskilda spelare   
  

Däremot ska föräldrar inte:   
-ropa instruktioner till spelarna. Både lagspel och spelarutbildning kan bli lidande om föräldrar 

står och ropar egna råd till enskilda spelare.   

-kritisera spelare, vare sig de egna eller motspelarna. Negativa kommentarer, eller gester, 

under match hjälper varken upp spelet eller stämningen.   

-skälla eller klaga på domaren. Lär från början barnen att respektera domaren och hans/hennes 

domslut.   
  

Tänk också på  
-att ledarna behöver arbetsro under match. Stå gärna på motsatt sida av fotbollsplanen.  

-att inte stå för nära motståndarnas lagledning.   

-att inte diskutera domslut med motståndarna.  

-att barn kan bli väldigt ledsna i stunden över en förlust, men glömmer å andra sidan väldigt 

fort. Hjälp barnen att se framåt. Det kommer alltid nya matcher!    

  

Regler och info till barnen gällande cupen 

Godisregler under cupen:  
-Ingen godis eller kakor mellan matcher, undantaget en och annan kexchoklad eller 

liknande?  Ej chips, kolsyradläsk och annat som inte ha på en fotbollsplan att göra 

accepteras. 

Då vi kommer dela ut ett matchställ, måste spelaren hålla ordning på dessa under cuphelgen, hänga 

på tork, och alltid ha med sig till match. 

Under dagarna är det Astrio träningskläder och matchställ som gäller. 

 

Packlista (lite förslag från oss ledare) 

….att tänka på att ha med sig; 

Astriokläder inkl. reserv t-shirt, shorts, fotbollsskor, benskydd, stumpor m.m. 

Gärna två fyllda vattenflaskor och en ryggsäck eller väska som de kan bära med sig under dagarna. 

OBS!! Solskyddskräm kan behövas!!! 



Övrigt 

SPELTID 

Speltiden är 2x15 minuter i 7-manna klasserna 

Totalt 9 matcher fördelade på tre dagar. 

 -appen kan ni tanka ner gratis på Appstore. Där kan ni välja att följa ert lags framfart, tider 

och platser m.m., ni kan även följa vårt andra lag eller alla andra resultat och viktig cup info. 

 

 

Telenummer till ledarna på cupen 

Mika Karlsson,   Tel: 0706-745636 (huvudansvarig lag gul) 

Lars Lindblad,   Tel: 070-5800989 (huvudansvarig lag svart) 

Krister Neiling,   Tel: 0729-640404 

Jonas Tarstad,   Tel: 0708-135540 

 

 

 

NU SER VI TILLSAMMANS TILL ATT GE VÅRA BARN EN HÄRLIG HELG! 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGld3Y88jcAhWF3iwKHUF7CNUQjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/se/app/eskilscupen/id1119971072?mt%3D8&psig=AOvVaw1WW6sU6gtvrDYsx4Sy1cdi&ust=1533111505595001

