
Hej! 

Nu har jag varit på det första mötet kring årets UFF. Här kommer en del information från mötet.  

I dagsläget är det 235 lag från 7 nationer anmälda till cupen. 95 av dessa lag kommer utifrån och 

kommer att sova på skolor.  

Vi är tyvärr för få spelare för att kunna sköta arrangemanget kring MSK-arena i år. Vi har därför fått 

ett nytt uppdrag. Vi kommer att tillsammans med flickor-08 samt pojkar-09 grön vara skolvärdar på 

Bräntbergsskolan. Det innebär att man tar hand om de lag som bor på skolan. Lagen får ingen egen 

nyckel till sina klassrum utan de som arbetar på skolan följer med och låser upp klassrummen. Vi 

kommer att ha ”reception” och kioskförsäljning utanför matsalen. Vi ska regelbundet städa toaletter, 

duschutrymmen, korridorer och allmänna utrymmen. Vi ansvarar också för frukostservering. Skolan 

är bemannad med minst två personer dygnet runt.  

Det första laget kommer tisdag 23 juli mitt på dagen. Det är ett pojklag från Barcelona. Sista laget 

förväntas checka ut på måndag 29 juli.  

Jag kommer att tillsammans med de andra UFF-representanterna lägga ett preliminärt arbetsschema 

innan midsommar. Jag kommer tyvärr inte att ha möjlighet att ta hänsyn till så många önskemål i år 

eftersom det är tre lag som ska samarbeta. Om man får ett pass som inte funkar måste man själv 

byta arbetspass med någon annan.  

Helst skulle vi dock vilja ha frivilliga till de nattpass som finns. När man jobbar ett nattpass ser man till 

att inga obehöriga tar sig in i lokalerna. Man ser till att de boende vaknar om det skulle uppstå ett 

nödläge. Vid behov kan boende också behöva påminnas om att vara tysta. Under natten passar man 

också på att städa allmänna utrymmen. Arbetspassen börjar ca 21.45 och slutar när dagskiftet börjar 

ca kl 7.00. 

Om du har möjlighet att jobba som nattvakt vill jag att du hör av dig så snart som möjligt. Vi utgår 

från detta när vi lägger schemat. Som vanligt förväntas det att varje spelare bidrar med ca 10 

arbetstimmar under cupen.  

Jag skulle vilja ha en bekräftelse på att du läst detta mail. Jag behöver också era kontaktuppgifter 

(spelarens namn, vårdnadshavares namn, telefonnummer samt mailadress). Detta för att underlätta 

när det är så många spelare i olika lag i denna schemaläggning. Skriv också om du kan tänka dig att 

jobba ett nattpass.  

 

Tack på förhand! 

Angelika, Caspers mamma 

070-3581499 

angelika.johansson@umea.se  
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