
Bli en del av världens största turnering

Dela andra människors drömmar, upplev gemenskapen och få minnen för livet samtidigt som ni i 
föreningen tjänar extra pengar till en resa, ett träningsläger eller till en turnering utomlands.

Gothia Cup är med 40 000 deltagare från över 80 nationer världens största ungdomsturnering i fotboll. 
En unik mötesplats för tiotusentals människor oavsett kön, social bakrund, nationalitet eller religion.

För oss är engagerade föreningar det absolut viktigaste, 
för att vi vet att föreningar har samma engagemang, brinnande intresse och vilja som Gothia Cup har.

Som förening har man under Gothia Cup möjligheten att ta hand om en eller flera skolor 
under turneringsveckan.

Gothia Cup 2018 spelas
15 - 21 Juli i Göteborg

Föreningsuppdraget pågår
14 - 22 juli

Läs mer om att vara en medarrangör på nästa sida, vid frågor kontakta 
Jonas Berglund via telefon 0707-88 71 11 eller via mail 

jonas.berglund@gothiacup.se

 Meet the world - Participate in Gothia Cup
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Att vara medarrangör under Gothia Cup

Att vara medarrangör under Gothia Cup är roligt, lärorikt och ger en bra ersättning att göra saker 
tillsammans för i föreningen.

Det bor mellan 16-40 lag på skolorna, med många internationella lag. De möten och relationer man 
skapar under turneringen blir ofta minnen för livet.

Läs nedan en logg skrivet av Marie, skolvärd under Gothia Cup 2017

”Frida höll sig främst inne på kontoret 
och pratade med ledare medan jag åkte 
på San Francisco Seals match, de förlorade 
tyvärr. 

Julie hängde med lagen på skolgården, 
samba, samba uttalades flitigt. 
Mot kvällen fick Nepal en leverans av mat 
från en nepalesisk restaurang i Göteborg 
som de hade träffat under sin fotbollsmatch 
tidigare under dagen. 

Vi fick alla smaka, dock åt Frida och jag med 
bestick medan Julie och resterande av laget 
från Nepal åt med händerna. Efter midda-
gen ordnade vi en liten ledarkväll, Fridas 
chockladbollar gjorde succe”

Marie skolvärd på Ånäskolan i 
Göteborg berättar:

Lärorikt
• Nya kulturer.
• Teambuildning och arbetsledning
• Utmaningar i logistik

Ledord 
Glädje, välkomnande, god service 
och ansvarsfull

Ersättning
Som medarrangör under Gothia Cup erhållarer 
man en ersättning beroende på vilka uppdrag 
man har, 
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Välj ett paket som passar 
er förening. Skräddarsydda 
paket finns tillgängliga

Teama upp inom 
föreningen så att alla 
positioner tillsätts

Boka in möten med 
Gothia Cup och 
inom föreningen

Planering inför uppdraget

Uppdragsstart 
för Gothia Cup 2018

Ersättning & utvärdering

Intyg

Utbildningar 



Hur går ni vidare?

Under turneringsveckan använder sig Gothia Cup av ett 60-tal skolor i Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille och Alingsås. Skolorna varierar i storlekar, antal lag och deltagare.

Som förening finns det möjlighet att välja vilken storlek på skola och vilka tillval som passar föreningen 
bäst.

Följande paket finns att välja, kontakta Gothia Cup för att få en exakt ersättningsnivå beroende på er 
förening. 
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Försäljningsrättigheter
Som förening har ni av Gothia Cup tillstånd att bedriva försäljning på skolan man ansvarar för förutsatt att 
ert sortiment inte konkurrerar med Gothia Cups officiella leverantörers produkter.
Föreningen köper samtliga produkter enligt Gothia Cups avtalslista/prislista. 

Gothia Cup erbjuder och står för

• Frukost, lunch och middag under turneringsdagarna
• Boende på skolan (skolsal)
• Ekonomisk ersättning
• Utbildning 
• Erfarenhet
• Intyg

Starta er resa med Gothia Cup, 
Besök www.gothiacup.se/medarrangor eller hör av er via kontaktuppgifterna nedan.

Jonas Berglund 
Turneringssekreterare 

tel.  0707-88 71 11
epost. jonas.berglund@gothiacup.se
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* Paketen är justerbara. Är ni fler än vad uppdraget kräver kan ni rotera mellan passen. 
Som skolvärd och serveringsansvarig krävs att vuxna eller ledare är med. Gothia Cup är en ideell föreningen därav 
skattefritt mellan föreningar.

Paket 1
Skola med 10-15 lag
Cirka 200-300 deltagare

Antal         Uppdrag
3          skolvärdar
1-2          städare
2         serveringnsvariga
4-6          matsalsfunktionärer

 
         Från 30 000kr

Paket 2
Skola med 15-25 lag
Cirka 300-500 deltagare

Antal         Uppdrag
3-4          skolvärdar
2-3          städare
2          serveringnsvariga
7-8          matsalsfunktionärer

                    Från 37 000kr

Paket 3
Skola med 25-40 lag
Cirka 500-800 deltagare

Antal         Uppdrag
3-5          skolvärdar
3-4          städare
2          serveringnsvariga
9-12          matsalsfunktionärer

 
                     Från 45 000kr


