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Fotboll i världsklass
l Den 18 och 19 februari 2012 har du möjlighet att möta några av Sveriges allra
bästa fotbollsspelare. Då kommer nämligen allsvenska topplagen Linköping FC,
Tyresö FF och Kopparbergs/Göteborgs FC till Växjö 2013 Cup – där de utmanas
av bland annat vårt eget Östers IF från Söderettan.
l Under två dagar får du se spännande matcher och har möjlighet att komma våra
fotbollsstjärnor nära. Landslagsmålvakten Hedvig Lindahl berättar för alla som spelar
fotboll om sin spännande karriär, och de allsvenska spelarna finns tillgängliga för att
skriva autografer.
l Till dig som är fotbollsledare har vi ett extra speciellt erbjudande. Calle Barrling,
förbundskapten för F18-landslaget och meriterad från både EM- och VM-slutspel ger
en föreläsning på temat ”Att leda lärande i träning och match”.
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PROGRAM • LÖRDAG 18 FEBRUARI

TID

AKTIVITET

PLATS

11.00 – 12.00

Autografsignering i Tegnérgallerian

Tegnérgallerian

13.00 – 13.30

Träffa landslagsmålvakten Hedvig Lindahl 		
och lyssna på hennes tips och råd
Tipshallen

För spelare

13.00 – 13.45

Föreläsning med Calle Barrling,
förbundskapten för F19 –
”Att leda lärande i träning och match”

VIP-rum Tipshallen

För ledare

14.00 – 16.00

Östers IF – Kopparbergs/Göteborg FC

Tipshallen

16.15 – 18.15

Linköpings FC – Tyresö FF

Tipshallen

PROGRAM • SÖNDAG 19 FEBRUARI
TID

AKTIVITET

PLATS

11.00 – 11.30

Guidad visning av Myresjöhus Arena

Arenastaden

11.30 – 13.30

Match 3 – Spel om tredjeplats

Tipshallen

13.30 – 15.30

Match 4 – Final

Tipshallen
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BO I VÄXJÖ

För dig som vill passa på att ta med dig familjen till Växjö över helgen och titta på högklassig damfotboll och
bo över till ett förmånligt pris (ange bokningskod Växjö 2013) erbjuder nedanstående hotell speciella paket:
• Best Western Royal Corner
• Clarion Collection Hotel Cardinal
• Elite Park Hotel Växjö
• Elite Stadshotellet
• Hotell Värend
• Quality Hotel Växjö
• Scandic Hotel Växjö
• Toftastrand Hotell & Konditori
• Öjaby Herrgård

0470-70 10 00
0470-72 28 00
0470-70 22 00
0470-134 00
0470-77 67 00
0470-70 72 00
0470-73 60 00
0470-625 90
0470-70 16 20
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Cupen genomförs med anledning av att Sverige har utsetts som värdland för UEFA Dam-EM 2013,
som är det största evenemanget inom europeisk idrott för kvinnor. Växjö kommer att vara en av sju värdstäder
som ska vara värd för ett antal gruppspelsmatcher och en kvartsfinal. Genom cupen vill vi också bidra till
att öka svensk damfotbolls status och fokus!

