Välkommen till

fotbollsfesten i Linköping

Festivalinformation

Välkommen till Winning Ground Fotbollsfestival 2022
Efter en tid med pandemin och inställda fotbollsevenemang är det med glädje hälsar vi spelare,
ledare, domare, funktionärer, media, samarbetspartners och övriga varmt välkomna till Winning
Ground Fotbollsfestival 2022!
Winning Ground var mottot för Dam-EM 2013 och lever vidare i Linköping och Östergötland. För
åttonde året arrangeras Winning Ground, med Linköpings FC tillsammans med BK Tinnis, Hjulsbro
IK, Linköping Kenty, IFK Wreta Kloster och Ekängens IF som 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: Linköpings FC., BK Tinnis, Hjulsbro IK, Linköping Kenty, IFK Wreta Kloster och
Ekängens IF
Festivalens huvudsponsorer är BoTrygg och Swedbank, med samarbetspartners Östergötlands
Fotbollsförbund, Ravelli, Visit Linköping, Kreativ Kraft, Linköping Kultur och Fritid, Dukaten parkering,
GDL, ICA Maxi och PacsOn
Övriga partners: Pacs, Axfood Snabbgross, Dekorreklam, Ispalatset, JP Event.Service.Säkerhet,
Pantamera, Ramirent, Scandic, Tekniska Verken, Walls.io, QuestionPro, Wilzén, ICA Signalen.

VIKTIGA TELEFONNUMMER:
Festivaltelefon där du når festivalledningen, boende, sjukvård etc. 0702-865924
SOS ALARM 112

FESTIVALINFORMATION I KORTHET

Ankomstregistrering

Samtliga lag registrerar sig senast lunch första speldagen vid Infocenter i Saab
Arena. Registreringen öppnar 07:30. Då erhålls T-shirts och övrig information, etc

Bad

Inom gångavstånd finns bad centralt på Tinnebäcksbadet. Inom kommunen finns
flera badplatser där det är gratis att bada – Johannelundsbadet ligger närmast.

Boende

Lagens tilldelade boende finns i MyTeam. Utcheckning senast 13.00 avresedagen,
då lagen har grovstädat och lämnat sovsalen och fått godkänt av boende
funktionär.

Festivalmatch

Årets festivalmatch är en träningsmatch mellan damallsvenska Linköping FC –
Hammarby IF på Linköping Arena lördag 6/8 18.00, fri entre för deltagare och
besökare.

Food truck

Churroskungen samt grillar kommer finnas på festivalområdet och sälja mat till
besökare på Stångebrofältet under fredagen och lördagen.

Gångvägar

Använd företrädesvis gångvägar för att gå till spelplanerna och till boende.

Kiosker

Kiosker finns dels intill spelplanerna på Stångebrofältet, dels vid infocenter och
dels på Linköping Arena, se karta

Karta

Karta över området finns i infobladet, på webben, på olika platser på området via
Winning Ground-appen, se winningground.se

LFC-spelare

LFC-spelare kommer till A1/A2-planerna på fredagen 14-17.30.

Mat

Lagen äter i samlad trupp och visar upp sitt matkort i entrén. Inga enskilda spelare
eller ledare släpps in. 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 borden efter måltid.

Matcher

För matcher, se winningground.se eller Winning Ground-appen. 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. Inför arenamatchen är det viktigt att spelarförteckningen är riktig.
Den förteckning som finns i MyTeam onsdag 3 augusti 12.00 kommer skrivas ut
och användas av speakern. För senare ändringar måste lagen lämna en
förteckning 15 min före arenamatchen, se blankett i Excel eller som PDF. Finns
även i boendereceptionen. För arenamatchen finns även en särskild instruktion.

Omklädningsrum

Se karta. Spelare byter om och duschar i omklädningsrum kring Saab Arena,
ledare kan duscha i omklädningsrum vid idrottshallen på Anders Ljungstedts
Gymnasium fredag och lördag 19-22, samt lördag och söndag 7-10.

Parad

För att komma i stämnning inför festivalmatchen så börjar vi samlas på Anders
Ljungstedt Gymnasium’s konstgräs på sidan mot Linköping Arena för en
gemensam parad till arenan. Samling från 17.00 och vi börjar gå kring 17.20. Kom
gärna i festivaltröjan.

Parkering

Genom samarbetet med Dukaten parkering kan vi erbjuda parkering till reducerat

pris vis appen LinPark på parkeringsytor i Linköping. Festivalparkeringen är gratis,
se karta. LinPark finns både för iPhone och Android.
Regler

Matchtid 2 x 20 min (2 x 25 min för F14) förutom arenamatchen som är 1 x 20min.
I övrigt gäller Östergötlands fotbollförbunds och SvFFs regler för spelformern 7
mot 7 och 9 mot 9, se länk,. Notera särskilt att vid tillbakaspel till egen målvakt får
bollen ej tas upp med händerna. Inspark får ske från boll i händerna.

Uppvärmning

Sker på ytor intill planerna så att spelet inte störs med egna uppvärmningsbollar

Tidsschema
Torsdag 4 augusti
18.00 - 20.00 Infocenter öppet på Saab Arena för registrering av lag som anmält ankomst under torsdagen.
Fredag 5 augusti
06.30 - 09.00 Frukost, Anders Ljungstedts Gymnasium för lag anlänt under torsdagen.
07.30 - 19.00 Infocenter öppet på Saab Arena. Samtliga lag bör registrera sig innan sin första match, och ska
ha registrera sig senast vid lunch sin första speldag.
09.00 - 19.00 Matcher på Stångebrofältet, Anders Ljungstedts Gymnasium och Linköping Arena.
11.00 - 14.00 Lunch, Anders Ljungstedts Gymnasium
14.00-17.30 Spelare från Linköping FC på A1/A2 planerna
17.00 - 20.00 Middag, Anders Ljungstedts Gymnasium
Lördag 6 augusti
06.30 - 09.00 Frukost, Anders Ljungstedts Gymnasium och Katedralskolan
07.30 - 18.00 Infocenter öppet på Saab Arena.
08.00 - 16.00 Matcher på Stångebrofältet, Anders Ljungstedts Gymnasium och Linköping Arena.
11.00 - 14.00 Lunch, Anders Ljungstedts Gymnasium
15.30 - 17.30 Middag, Anders Ljungstedts Gymnasium
17.00 - 17.20 Samling för gemensam promenad till Linköping Arena
18.00 - 20.00 Linköping FC - Hammarby IF, Linköping Arena. Fri entre.
Söndag 7 augusti
06.30 - 09.00 Frukost, Anders Ljungstedts Gymnasium och Katedralskolan
07.30 - 16.00 Infocenter öppet på Saab Arena.
09.00 - 16.00 Matcher på Stångebrofältet, Anders Ljungstedts Gymnasium och Linköping Arena.
11.00 - 14.00 Lunch, Anders Ljungstedts Gymnasium

Specialerbjudande till alla våra gäster!!
Passa på att göra en kul aktivitet mellan matcherna😊

ERBJUDANDE: Kom och upplev rörelseglädje hos YOUMP - trampolinparken för hela familjen! Med online.
BOKA HOPPTID HÄR: https://yoump.booknow.software/Booking/s/?
site=a0I4K000000ciwVUAQ#_ga=2.237678341.426148409.1656917583-2068080559.1655451719
Giltighetstid: 5 - 7 Augusti.
Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Önskar ni komma och hoppa med hela laget kostar det endast 99 kr/person på fredag 5/8 och 129 kr/person på
lördag 6/8 samt söndag 7/8. I priset är även våra specialdesignade hoppstrumpor inkluderade, värde 49 kr/par.
Föreningar bokar genom att maila info@yoump.se - ange WINNING GROUND i ämnesraden och hur många
deltagare ni önskar boka för i mailet.

Välkomna tillbaka till Winning Ground 2023
andra helgen i augusti !

