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Välkommen till Winning Ground Fotbollsfestival 2018 
 

 
Med glädje hälsar vi spelare, ledare, domare, funktionärer, media, samarbetspartners och övriga 
varmt välkomna till Winning Ground Fotbollsfestival 2018! 

 
Winning Ground var mottot för Dam-EM 2013 och lever vidare i Linköping och Östergötland. För 
fjärde året i rad arrangeras Winning Ground, men i år för första gången med en ny organisation då 
Linköpings FC tillsammans med BK Tinnis, Hjulsbro IK, BK Derby och Linköping Kenty är ansvariga 
för arrangemanget. 
 
Winning Ground Fotbollsfestival bygger på att alla ska vinna mark, spelaren, ledaren, laget, domaren, 
föreningen och fotbollen. Winning Ground har fokus på utbildning före resultaträkning. Vi vill att alla 
ska få träffa förebilder och uppleva känslan av att spela på Linköping Arena – en mästerskapsarena. 
 
Arrangörerna vill rikta ett stort tack till föreningar, samarbetspartners och andra som gör festivalen 
möjlig genom ideella eller ekonomiska insatser.  
 

 
Vi hoppas att DU ska trivas på Festivalområdet och i Linköping. 

 
 
Festivalledningen 

 

 

 

 

 

ARRANGÖRSFÖRENINGAR OCH PARTNERS 
 
Östergötlands Fotbollsförbund och arrangörsföreningarna vill rikta ett stort tack till föreningar, företag 
och andra som gör festivalen möjlig genom sina insatser.  
 

Arrangörsföreningar: Linköping FC., BK Tinnis, Hjulsbro IK, BK Derby, IK och Linköping Kenty 
 
Festivalens huvudsponsorer är BoTrygg, Swedbank och Visit Linköping, med samarbetspartners 
Östergötlands Fotbollsförbund, Ravelli, Kreativ Kraft, Linköping Kultur och Fritid och Dukaten 
parkering. 
 
Övriga partners: ATEA, Axfood Snabbgross, Dekorreklam, Ispalatset, JP Event.Service.Säkerhet, 
Pantamera, Ramirent, Scandic, Stadium, Tekniska Verken, Triumfglass, Walls.io 
 
 
 
 
 
VIKTIGA TELEFONNUMMER: 
Festivaltelefon där du når festivalledningen, boende, sjukvård etc. 0730-436623 (nås dygnet runt) 
 

SOS ALARM 112 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 

FESTIVALINFORMATION I KORTHET 
 

 
Aktiviteter I anslutning till WG-center 1 anordnas olika aktiviteter genom festivalens 

olika partners. Under lördagen även Bubble Ball, Skottborg, Ravelli. Elli 
Moback, East FM håller i mikrofonen och spelar musik. 

 
Ankomstregistrering Samtliga lag registrerar sig senast fredag 4/8 innan lunch vid WG-center 3 

på Anders Ljungstedts Gymnasium. Registreringen öppnar 08:00. Då 
erhålls T-shirts, festivalarmband, informationspaket, boendeinformation, etc  

 
Autografer Under lördagen 14.00-14.45 på Linköpings Arena för F13 och 14.15-15.15 

på Stångebrofältet för resterande lag finns möjlighet att träffa spelare i LFC 
och få autografer. 

 
Boende  Övernattning i klassrum på Anders Ljungstedts Gymnasium enligt 

information som erhålls vid registreringen samt via MyTeam. Boenderegler 
finns med i informationspaketet lagen får vid registreringen. 

 
Bollflickor I år ges spelare i ett deltagande lag möjlighet att vara bollflickor under 

söndagens match i Damallsvenskan, Linköpings FC- Vittsjö. 
 
Festivalarmband Armband ska bäras under hela cupen, och tillträde till de olika aktiviteterna 
 
Festivalmatch #1 Årets festivalmatch är Linköping FC – Vittsjö i Damallsvenskan på 

Linköping Arena söndag 5/8 15.00. Fri entre för deltagare och andra 
besökare. Några deltagande lag som maskotar och bollflickor under 
matchen, utdelning av pris i foto- och videotävlingen i pausen. 

  
Festivalmatch #2 Redan under festivalens första kväll spelar Linköping FC F19 – Hammarby 

IF F19 på Linköping Arena, fredag 3/8 19.00. I samband med denna match 
erbjuder vi en särskild aktivitet för deltagande F13-lag i VIP-rummet längst 
upp på östra läktaren med början 18.30. Då kommer LFCs tränare Mattias 
Hellström till VIP-rummet och berättar om matchplanen och taktiken inför 
matchen. Samtliga deltagande lag är välkomna att se matchen på läktaren. 
Fri entre för deltagare och besökare. 

 
Food truck En food truck kommer finnas på festivalområdet och sälja mat till besökare, 

Stångebrofältet under fredagen och lördagen, och Linköpings Arena under 
söndag fram till 13.00.  

 
Gångvägar Använd företrädesvis gångvägar enligt karta för att gå till spelplanerna. 
 
Kiosker Kiosker finns dels intill spelplanerna (WG-center 1 och 2), och dels på 

Anders Ljungstedts Gymnasium (WG-center 3), se karta 
 
Maskotar I år ges spelare i två lag möjlighet att vara maskotar när lagen tågar in för 

Linköpings FC- Vittsjö till söndagens match i Damallsvenskan. 
 
Mat För lag som valt mat serveras den i matsalen på Anders Ljungstedts 

Gymnasium. Lagen äter i samlad trupp, och prickas av på vägen in i 



 

 

matsalen. Inga spelare släpps in utan ledare närvarande. Laget och dess 
ledare ser till att bord och stolar återställs, varje person ansvarar själv för att 
bestick, tallrik, glas och bricka ställs på anvisad plats. Torka av borde efter 
måltid. Matsedeln finns på winningsground.se. 

 
 Mattider: 

   

  Frukost Lunch Middag 

Fredag 5/8   11.00-13.30 16.30-18.30 

Lördag 6/8 06.30-09.00 11.00-13.30 15.30-17.30 

Söndag 7/8 06.30-09.00 11.00-13.30   

 
 
Matcher För matcher, se winningground.se. Lagen anländer till planen senast 15 min 

före utsatt matchtid. Fem minuter före matchtid samlas lagen på mittlinjen 
för att hälsa.  

 För arenamatchen samlas lagen i spelargången på Linköpings Arena 15 
min före utsatt matchtid. Då lämnas en ifylld laguppställning till planvärden, 
se blankett i informationspaketet eller för Excel eller som PDF. Utskrift från 
MyTeam fungerar också. Viktigt för att speakern ska läsa upp rätt spelare. 
För arenamatchen finns även en särskild instruktion. 

 
Omklädningsrum Se karta.  
 
Parad  Paraden börjar vid entren till Anders Ljungstedts Gymnasium på lördagen 

17.00, se karta för paradväg. Vi tågar lagvis genom Linköpings centrala 
delar till Stora Torget. Där presenteras samtliga lag av Elli Moback som 
intervjuar några spelare i LFC och LFC F19 samt några från deltagande lag. 

 
 
Parkering Genom samarbetet med Dukaten parkering kan vi erbjuda parkering till 

reducerat pris vis appen LinPark på de parkeringsytor som angränsar 
festivalområdet, se karta. LinPark finns både för iPhone och Android. 

 
Regler Matchtid 2 x 20 min förutom arenamatchen som är 1 x 20min. I övrigt 

Östergötlands FFs regler för sju- och niomannaspel. se länk, kompletterat 
med de nya riktlinjerna för sju- och niomannaspel från SvFF. Notera särskilt 
att vid tillbakaspel till egen målvakt får bollen ej tas upp med händerna. 
Inspark får ske från boll i händerna.  

https://winningground.se/wp-content/uploads/2018/07/Spelarförteckning.xlsx
https://winningground.se/wp-content/uploads/2018/07/Spelarförteckning.pdf
https://winningground.se/wp-content/uploads/2018/07/Arenamatcher.pdf
https://itunes.apple.com/se/app/linpark/id583934690
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.knowit.dukaten.parkering.android
http://ostergotland.svenskfotboll.se/tavlingsfragor/regler/
http://ostergotland.svenskfotboll.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/


 

 

 
 
Tävling Tillsammans med ATEA och Ravelli utlyser vi två tävlingar under Winning 

Ground 2018, dels till den bild som fångar det bästa ögonblicket på 
festivalen, och dels till den video med bästa fotbollstrixet. Tävlingsbidrag 
laddas upp på Instagram senast 5/8 klockan 12.00 och taggas med 
#winningground. För godkänt tävlingsbidrag ska tävlande följa 
@winningground på Instagram  Priset delas ut i pausen på Linköping FC – 
Vittsjö.  

 
Uppvärmning Sker på ytor intill planerna så att spelet inte störs. Lagen tar med egna 

uppvärmningsbollar 
 
Öppen träning Deltagarna på Winning Ground är välkomna att till östra läktaren och titta på 

LFCs lördagsträning, Linköpings Arena, 11.00-12.30. Det ges inte möjlighet 
till autografer i samband med träningen.  

 
 
 

 
Tidsschema 

Följande övergripande tidsschema gäller för Winning Ground 2018: 

Fredag 3 augusti 

08.00 Boendereceptionen öppnar på Anders Ljungstedts gymnasium. Samtliga lag ska registrera sig innan din 

första match. 

09.00-18.00 Matcher på Stångebrofältet, kiosk 

11.00-13.30 Lunch på Anders Ljungstedts, se angiven tid för laget. För övriga finns en Food Truck 

16.30-18.30 Middag, se angiven tid för laget 

18.30 Endast F13: Genomgång av matchplan i VIP-rummet på Linköpings Arena av Mattias Hellström, LFC 

F19 

19.00 Linköping FC F19 - Hammarby IF F19, Linköpings Arena 

Lördag 4 augusti 

06.30-09.00 Frukost 

08.00-17.00 Matcher på Stångebrofältet (kiosk) och Linköpings arena (14-16) 

10.00-15.00 Aktivitetspark på Stångebrofältet, Elli Moback, East FM 

11.00-13.30 Lunch på Anders Ljungstedts, se angiven tid för laget. För övriga finns en Food Truck 

11.00-12.30 LFC tränar på Linköpings Arena. Deltagare och besökare är välkomna att följa den från läktaren 

14.00-14.45 Autografskrivning med LFC för F13, Linköpings Arena 

14.15-15.15 Autografskrivning med LFC för F10-F12, Stångebrofältet 

15.30-17.30 Middag, se angiven tid för laget 

18.15 Parad från entrén till Anders Ljungstedts gymnasium genom Linköping till Stora Torget 

19.00-20.00 Festivalevent på Stora Torget, Ell Moback, LFC, deltagare, mingel 

Söndag 5 augusti 

06.30-09.00 

08.00 - 13.00 Matcher på Linköpings Arena 

09.00 - 14.00 Matcher på Anders Ljungstedts Gymnasium 

11.00-13.30 Lunch på Anders Ljungstedts, se angiven tid för laget. För övriga finns en Food Truck 

14.15 Fan zone utanför Linköpings Arena med supporterklubben Lejonflocken 

15.00 Linköping FC - Vittsjö 

 


