
       

  

 
Inbjudan till: 

Grunden Bois har glädjen att inbjuda er till Göteborg och Special Olympics Nationella spel 
i futsal, 2–3 mars 2019 i Prioritet Serneke Arena! 
Cupen är endast för spelare med intellektuell funktionsnedsättning. (klass U) 

 
Allt under ett tak, i Prioritet Serneke Arena. 

Matcherna spelas på sporthallsgolv och konstgräs i Prioritet Serneke Arena. 
Spel i förhoppningsvis sex olika nivåer, beroende på antal deltagande lag.  
Nivå 6 är för de som har absolut svårast för sig på planen! 
Matcher från lördag morgon till söndag fram till cirka 15.00.  
Dam, herr eller mixade lag. 
 
Dam/tjejlag 
Vi har en förhoppning om att ha en damklass. Det finns väldigt få tjejlag i landet och 
därför vill vi uppmuntra er föreningar att rekrytera tjejer och starta lag!  
Därför erbjuder vi alla rena tjejlag att delta utan kostnad för logi, mat och lagavgift! 
Detta som en del av Grunden Bois samarbete med Zlatan Ibrahimovic & No10. 
Nu har ni ännu ett skäl att börja med tjejfotboll i er förening! 
 
Logi erbjuds i hotellet i Prioritet Serneke Arena och Kvibergs Vandrarhem. 
Maten serveras i Prioritet Serneke Arenas restaurang. 
 
Lördag kväll  
Lördag klockan 17, spelas match i futsalligan mellan IFK Göteborg – Örebro FC i arenan.  
Vi bjuder alla att se matchen. 
I arenan finns även möjlighet att åka längdskidor på riktig snö, beachvolleyboll & 
gruppgympa hos Nordic Wellness.  
När ni anmält er, får ni veta mer. 
Läs mer om arenan: www.prioritetsernekearena.se 
 

     

       
 
 

 

http://www.prioritetsernekearena.se/


       

  

Anmälan  
Anmäl till Escape Sport senast 21 januari! 
E-post:  info@escapesport.se   
tel: 033-258850 
 
Frågor angående anmälan,logi & mat: 
Escape Sports:  info@escapesport.se 
tel: 033-258850 
 
Frågor angående turneringen:  
Grunden Bois:  thor@grundenbois.com  
tel: 031-469190 
 
Välkommen med er anmälan! 
 

Hotellet i Prioritet Serneke Arena  
 
Pris: 895:-/person 
A: Inkvartering 1 natt - del i 4-bäddsrum  

2x lunch, 1x middag, 1x frukost alla måltider serveras i restaurangen  
 
B: ( + extra natt fr-lö  550:-/person frukost ingår, ej mat fredag)  
Tillägg: 3-bäddsrum 100:-/person Dubbelrum 200:-/person Enkelrum 500:-/person  
 
Kvibergs Vandrarhem 
Pris: 725:-/person 

C: Inkvartering 1 natt, del i 4-bäddsrum  

2x lunch, 1x middag, 1x frukost alla måltider serveras i hotellets restaurang  

Sänglinne och handukar ingår ej i vandrahemspriset  
Tillägg tillkommer vid andra rumstyper  
D: ( + extra natt fr-lö  425:-/person inga måltider ingår)  
 
Lag som pendlar 
Lunch kan köpas till ordinarie pris i restaurangen  
 
Lagavgift 
Fritt för lag som bor på hotellet, respektive vandrarhemmet. 
Pendlande lag betalar 1500 :- 
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Anmälan till Special Olympics i futsal 
Då det inte finns tid för divisioneringsmatcher, så är det av stor vikt att ledare anmäler 
respektive lag på rätt nivå, så matcherna blir så sportsliga & rättvisa som möjligt! 
Om förening anmäler mer än ett lag, så gör separat anmälan per lag.  
 

Anmälan ska vara inskickad senast 21 januari 2019. 
 
Anmälan och frågor: info@escapesport.se   tel: 033-258850 
 
 
Anmäl följande uppgifter. 
 
* Förening:_____________________________________________________ 
 
* Lagets namn:__________________________________________ ________ 
 
* Antal personer i logi A, B, C eller D: 
_______________________________________________________________ 
 
* Kontaktperson:_________________________________________________ 
 
* Mobilnummer:__________________________________________________ 
 
* E-post:_________________________________________________________ 
 
*Faktureringsadress:_______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
* Nivå på laget: (1 - 6)________ 
 
 
*Damklass: (Nivå 1- 6) ______ 
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