
 

Helsinki Cup 
11 - 16 juli 2022 i Helsingfors, Finland 

 

Hej föräldrar! Vi hade som målsättning i fjol att åka och spela minst en cup utomlands. 

Målet var Dana Cup (Danmark). Efter våra beräkningar blir den resan orimligt dyr och 

kommer inte att genomföras. Vi har därför hittat ett motsvarande alternativ i Finland. 

 

Helsinki Cup genmförs i Finland, Helsingfors och blir den 46:e upplagan 2022. Helsinki 

Cup – en av sommarens stora höjdpunkter för över 20 000 ungdomar som åker till 

Finland från världen över för att mötas på och utanför fotbollsplan. Cupen spelas 

främst på natur- och konstgräsplaner i centrala Helsingfors. 2019 deltog 1400 lag. Vi är 

garanterade minst fem matcher i ett gruppspel. Tar vi oss vidare väntar finalspel. Vid 

ev. tidig utslagning kommer träningsmatcher att ordnas. 

Spelformen är 8 vs 8 över 2x20 min. 

Schemat 

Måndag 11 juli 

Utresa från Stockholm med flyg (alt färja. Då reser vi dagen innan)  

Öppningsceremoni på kvällen. 

Tisdag 12 juli - Fredag 15 juli 

Gruppspel startar. Mitt i turneringsveckan arrangeras ett stort turneringsdisco. 

Fredag 15 juli 

A och B-Finaler.  

Lördag 16 juli 

Hemresa från Helsingfors med flyg. 

Transport 

Vi har tänkt att flyga t/r om priserna tillåter det. Just nu så är det med i beräkning. 

Alternativet är att åka färja då behöver vi addera 1 resdag både tur och retur. 



Boende 

Hotellen är främst Scandic Park och Scandic Paasila, fräscha och centralt belägna hotell 

nära cupområden. Planerat för 4-bäddrsum för spelare. 

Mat 

Helpension. Frukost på hotell, lunch/middag i matsal. 

 

Kostnader 

Ca. 4000 kr per spelare. Pengarna kommer att debiteras från respektive 

spelarkonto. Beroende på hur många som deltar kan kostanden sjunka eller öka. 

 

Datum att förhålla sig till samt betalningsplan 

19 jan – Information når föräldrar 

19 jan – Kallelse skickas. Svarar du Ja på kallelsen förpliktas du att betala. 

30 jan – Kallelsen stänger. Är inte spelaren anmäld dvs. Tackat JA på kallelsen 

förmodar vi att spelaren inte ska delta. Ångar sig spelaren senare kan vi inte lova 

att denna kan delta. 

30 jan – Minst halva estimerade kostnaden ska finnas på spelarens spelarkonto. Dvs 

2000 kr. Kontakta oss om betalningen ej kan vara tillhanda vid detta tillfälle. 

1 feb. Bokningar sker. Och viss betalning sker direkt till Cupen som 

anmälningsavgifter. Även flyg kommer att betalas under denna period alt senare 

om vi tror att priset för flyg går ner. 

 

Har ni några frågor kontaktar ni oss direkt! 

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar 

Mvh Ledarna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


