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MÄSTARCUPEN 16-19 juni 2017
Ilanda Idrottsplats - KARLSTAD

LEDARE

Välkommen till en tre dagar lång fotbollsfest!
märktes direkt, när de första
kontakterna togs inför premiäråret. Reaktionerna var odelat
positiva och 12 lag mötte upp
till det första mästarmötet.

Som arrangörer av Mästarcupen
vill vi hälsa alla aktiva, ledare
och supportrar välkomna till
Karlstad. Samtidigt vill vi rikta
ett tack till alla de funktionärer
och sponsorer som i olika roller
möjliggör denna fotbollsfest. Vi
vill också hälsa Karlstadborna
välkomna att sluta upp i åskådarleden runt planerna så att de
duktiga tjejerna får den inramning de förtjänar. På Ilanda IP
kommer det nämligen att spelas
den bästa fotboll Sverige kan
uppbringa i åldersklassen flickor
födda 2003.
Mästarcupen riktar sig till de
svenska distriktens bästa lag.
Redan i oktober ifjol påbörjades
jakten på det lag som ska bjudas
in från respektive distrikt. I de
flesta fall är det segrarna i DM,
men det finns också områden
med speciella uttagningsturneringar enbart för Mästarcupen.
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Tanken med Mästarcupen är att
ge tjejerna möjligheten att utveckla sitt fotbollskunnande och
motivera till en fortsatt satsning.
Vidare att erbjuda möjligheten att träffa tjejer från andra
Vid ett och samma tillfälle går
inbjudan ut till de utvalda lagen delar av landet samt att få spela
mycket fotboll mot bra motoch de 16 första som anmäler
stånd under en hel helg. Under
sig är välkomna att delta. När
inbjudan inför årets cup skicka- mästarcupshelgen är det tjejerna
des ut tog det mindre än tre tim- som får all vår uppmärksamhet.
mar innan vi stängde cupen och Känn er alla varmt välkomna!
startfältet består av 16 mycket
Damsektionen i Hertzöga BK
kompetenta lag.
Cupen arrangeras 2017 för 21:e
året i rad. Men hur började det
en gång? Här följer en kort
återblick:
Det var 1996 som dåvarande
ordföranden i damsektionen,
Ulf Bergvall, fick en ljus idé.
Han tyckte att det saknades
något inom flickfotbollen. De
bästa lagen runt om i distrikten
hade svårt att hitta jämbördigt
motstånd i sin åldersklass och
de fick ofta spela mot äldre lag
eller möta pojkar. Så föddes
tanken på en cup för distriktens
mästare. Att Ulf var rätt ute

Mästarmagasinet publiceras i
samband med Hertzöga BK:s
arrangemang Mästarcupen.
Magasinet distribueras till 2 200
hushåll i Skåre och Norra Råtorp
samt delas ut till cupdeltagare och
publik under cupen.
Design och produktion:
Peter Ljunglöf
Tryck:
CityTryck, Karlstad
Ansvarig utgivare:
Johan Quist
För annonsering nästa år,
kontakta Hertzöga BK kansli på
054-531290.

Hitta program och resultat online: http://bit.ly/mastarcupen2017

Först lite hemmafix.
Sen blir det kaffe.

Cylinda FT-5274

Tvättmaskin

Cylinda TK-5270

Kondenstorktumlare

Induktionsmotor.
Kapacitet: 7 kg.
1400 varv per minut.

4 995:-

Wilfa PB-1600S

Mixer

Wilfa Optimal WSO-1A

Kaffebryggare

1600 watts effekt.
10-års motorgaranti.

1500 watts värmeeffekt
ger riktigt gott kaffe!

3 195:-

Husqvarna Automower

Bästa klippet!

THERMO - Spot® teknik.
Non-stick in- och utvändigt.

5 495:-

Kapacitet: 7 kg.

Tefal Talent Pro 28 cm

Stekpanna

Miele

Dammsugare

1 695:-

Byggda för att
hålla rent i 20 år.

”Varmt välkommen
in till någon av
våra butiker!”

Försäljning | installation | service | förvaring

Johan Valentin
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549:-

Karlstad 054-18 06 00 | Arvika 0570-153 00
Säffle 0533-171 10 | Grums 0555-121 31 | richardsons.se

Pris från:

1 495:-

Karlstad – Kreta

Karlstad – Alicante

Karlstad – Kroatien

Flyg från Karlstad
Börja resan på ksdarprt.se

MÄSTARCUPEN 21 ÅR - EN ÅTERBLICK
Mästarcupen spelas alltså för
tjugoförsta gången i år. Det
betyder att den första årskullen var födda 1983. Redan
det första året deltog en tjej
som sedermera kom att bli
en viktig kugge i det svenska
landslaget. Josefine Öqvist
och hennes moderklubb Storvreta IK deltog i den cup som
vanns av Borås GIF. Josefine
spelade ytterligare en säsong
i Storvreta innan hon sedan
lämnade för klubbar som
Josefin Öqvist
Linköping, Tyresö och franska
Montpellier.
kan stoppa AIK från femte
Josefine Öqvist deltog alltså i
raka i år? Av övriga distrikt
Mästarcupen redan 1997. En
Segraren i den första cupen
är det bara ett som lyckats
tjej som fortfarande är aktuell
representerade Västergötland
vinna mer än en gång och
för det svenska landslaget är
som lite oväntat är ett av de
det är Dalarna där Falu BS
Malin Diaz som numera spedistrikt som sällan deltagit i
vann 2001 och Forssa BK
lar i Eskilstuna United DFF.
cupen. Blekinge, Skåne och
vann 2003. Hemmaplan har
Malin vann Mästarcupen
Gotland är andra, kanske mer visat sig vara svårspelat för de 2007 med AIK, redan som
väntade, distrikt på den listan. värmländska lagen som fort13-åring.
Stockholm och Värmland är
satt längtar efter den första
de två distrikt som haft repre- viktorian.
sentation samtliga årgångar.
Andra distrikt som nästan
alltid varit på plats är Jämtland/Härjedalen, Gästrikland,
Göteborg och Medelpad.
Stockholm uppvisar en stor
dominans när det gäller segrar
i cupens historia. 12 av 20
segrare kommer från Stockholm. Av dessa ståtar AIK
med sex pokaler, varav de
fyra senaste är tagna 201316. Frågan är vilket lag som

Malin Diaz

Hitta program och resultat online: http://bit.ly/mastarcupen2017
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MÄSTARCUPEN 21 ÅR - EN ÅTERBLICK
Låt oss också titta lite
närmare på en årgång som
ligger relativt nära i tid. Men
samtidigt så långt tillbaka
att de tjejer som spelade
har kommit en bit i sina
karriärer. På så sätt kanske
vi kan skapa en uppfattning
om vad som väntar några av
deltagarna i årets cup.
Samma år som Josefine
Öqvist spelade den första
Mästarcupen föddes de tjejer
som var här och spelade
2011. Av alla dessa tjejer
födda 1997 minns vi några
lite extra. Cupen vanns av
Alnö IF från Medelpad. De
slog Gamla Upsala i en jämn
final med 1-0. Målet gjordes
av Ellen Löfqvist i slutet av
den första halvleken. Som
lagkapten fick Ellen också
ta emot pokalen i samband
med den högtidliga avslutningsceremonin. Sedan dess
har det blivit fler framgångar för denna talangfulla
spelare. Allt sedan Elitlägret
i Halmstad har hon tillhört
olika ungdomslandslag. Hon
spelade innermittfältare i
det härliga gäng som vann
EM för F19 2015. Idag
spelar hon i Piteå i Damallsvenskan.

6

Ellen Löfqvist

Cassandra Korhonen

Cassandra Korhonen (född
1998) vann skytteligan i
Mästarcupen 2011. Hon
representerade då IK Franke
från Gästrikland och sprang
fullkomligt sönder motståndarnas försvar. Inte mindre
än 15 mål gjorde hon på sju
matcher. Det var fem mer
än någon annan mäktade
med. När Cassandra tre
år senare spelade Nordisk
flickturnering med F98landslaget gjorde hon sex
mål varav ett äkta hattrick
mot England i gruppfinalen.
Cassandra spelar idag i Västerås BK 30 i Elitettan.

MÄSTARCUPEN 21 ÅR - EN ÅTERBLICK
Göteborgslaget Jitex var
också med i cupen 2011. När
deras ledare skulle utse en
spelare som stuckit ut under
cupen föll valet på Annahita
Zamanian. En tjej med internationell bakgrund. Hennes
mamma är från Frankrike
och det har redan blivit några
flicklandskamper för mammans hemland. Från och
med den föregående säsongen
tillhör Annahita Kopparbergs Göteborg FC. I år har
hon startat i lagets samtliga
matcher i Damallsvenskan.

Vilket framgår av denna korta
tillbakablick på cupens historia så står det ställt utom alla
tvivel att det också den här
helgen finns många talangfulla tjejer på plats. Kanske
är det just du som läser
detta som kommer dra på dig
landslagströjan i framtiden?

Annahita Zarnanian

Men kom ihåg att det inte är
säkert att det är den tjej som
är duktigast vid 14-års ålder
som tar sig längst. Så häng i,
ta jobbet och se vart det bär!

NISSAN ORIGINALSERVICE
EN SMART INVESTERING

NISSAN ORIGINALSERVICE är en av de viktigaste åtgärder
du kan utföra på din bil. Belöna din bil med lite omvårdnad
och den kommer att prestera både bättre och längre.

VÄRMLANDS SKÖNASTE BILHANDEL
flashauto.se
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Mer tid för mingel
med gästerna?
Låt oss fixa festmaten!
Fråga oss om catering.

Christina & Sven-Uno

8

Skåre

RESULTAT FRÅN TIDIGARE ÅR

Resultat förra året
Segrare blev AIK från Solna efter att ha slagit Brommapojkarna från
Stockholm med 2-1 i finalen.
I matchen om tredjepris vann Habo från Småland över Irsta från Västerås,
även där med 2-1.
I matchen om femte pris vann Valbo från Gästrikland över Hertzöga från
Värmland med 3-0.

AIK:s vinnande lag 2017

Tidigare segrare i Mästarcupen
1997: Borås GIF - Västergötland
1998: AIK - Stockholm
1999: Triangelns IK - Södermanland
2000: Nacka/Boo FF - Stockholm
2001: Falu BS - Dalarna
2002: Bele Barkarby IF - Dalarna
2003: Forssa BK - Dalarna
2004: IF Brommapojkarna - Stockholm
2005: IFK Kumla - Örebro
2006: Umeå Södra FF - Västerbotten

2007: AIK - Stockholm
2008: Boo FF - Stockholm
2009: Bele Barkarby IF - Stockholm
2010: Hammarby IF DFF - Stockholm
2011: Alnö IF - Medelpad
2012: Gideonsbergs IF - Västmanland
2013: AIK - Stockholm
2014: AIK - Stockholm
2015: AIK - Stockholm
2016: AIK - Stockholm

Hitta program och resultat online: http://bit.ly/mastarcupen2017
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VI FINNS OCKSÅ PÅ SOCIALA MEDIER
Du vet väl att du kan följa Mästarcupen på
Instagram under användarnamnet @mastarcupen?

Tävling!

Vill du vara med och vinna ett presentkort på Stadium värt 300 kr? Det enda
du behöver göra är att följa @mastarcupen på Instagram och lägga ut en bild
från cupen med hashtagen #mastarcupen2017.
I slutet av varje dag utses en vinnarbild.

Trevlig sommar
önskar

Tidsbokning: 054-53 04 44
Skårevägen 67
653 51 Karlstad
facebook.com/emsalong
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Hyreslägenheter & VVS arbeten
Tel: 070-541 20 35

God Kreditvärdighet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR
SÄKER VATTENINSTALLATION
VVS-INSTALLATION
VVS-SERVICE
VÄRMEPUMPAR
JOUR
DRÄNERING
MARKARBETEN
OLJEPANNOR & VEDPANNOR
GOLVVÄRME INSTALLATION

Kontakta Leif: 070-691 25 62
llsrorservice@gmail.com
N:a Sanna 125, 655 91 KARLSTAD

Ved till bra pris!

Blandved eller björkved i stjälpt mått eller 1,5 m³säck. Transport kan ordnas till självkostnadspris.
Leverans under våren eller enligt
överenskommelse.

Göran Fransson Ved & Transport
E-post: fransson.ved.o.transport@gmail.com
Telefon: 070-232 92 52
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NU KÖR VI!
Mästarcupen har ett unikt
upplägg där lottningen inte
sker förrän på kvällen före
spelet drar igång. Det finns 16
platser i cupen och den helt
fria lottningen avgör i vilken
fyralagsgrupp laget spelar den
första dagen. Det är många
lagkaptener som gått ifrån
lottningen och skakat lite
uppgivet på huvudet och
tänkt: ”Hur kunde jag dra
just den lotten?” Det är också
många ledare som vrider sig
på luftmadrassen den första
kvällen på Ilandaskolan när
de surfat in på Cuponline
och studerat lottningen. Den
sidan är för övrigt utmärkt för
alla som vill se lottningen och
sedan följa resultaten i realtid.
Hitta adressen till Cuponline
längst ner på sidan.

Bland de lag som står
uppradade för lottning på
kvällen den 16 juni finns
bland andra Onsala. Senare
under säsongen ska laget
delta i såväl Gothia Cup som
Eskilscupen. Strax bredvid
står Bullermyrens IK som
är det yngsta laget i årets
upplaga. Under vintern har
många av tjejerna andra
idrotter och nu i vår har
träningen fokuserats på
knäövningar, spelbredd,
spelförståelse och försvarsspel.

spelförande laget.
Mest rutinerade vad gäller
lottning i Mästarcupen är
troligtvis hemmaklubben
Hertzöga. Några i laget
var med och spelade redan
ifjol. Målsättningen för
hemmaföreningen är att lära
genom att spela många tuffa
matcher mot duktiga lag.

Alla möter alla i gruppen
och utifrån resultaten skapas
fyra nya grupper inför andra
dagens spel. Ettorna och
tvåorna från första dagen
Där står också Vänersborg
samsas i två grupper och
som i skrivande stund är
detsamma gäller för treorna
obesegrade i de två serier som
och fyrorna. Återigen är det
laget deltar i. De har också
alla möter alla som gäller. I
tagit sig vidare till kvartsfinal i
varje grupp skapas på så sätt
DM. En bärande idé har varit
en ranking ett till och med
att äga mer boll under årets
fyra.
matcher och därmed vara det

Invigningsceremoni 2016
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Hitta program och resultat online: http://bit.ly/mastarcupen2017

NU KÖR VI!
Kanske står Luleå/Notviken
som en av fyra gruppsegrare
efter första dagen? Deras säsong har startat bra, bland annat med seger i Team Sportia
Cup. Många av tjejerna i laget
har tränat med seniorer och
det finns säkert en hårdhet i
laget som räcker långt. Nästa
cup på programmet blir Piteå
Summer Games. Det ska

också bli spännande att se hur
första dagens spel går för de
duktiga tjejerna i Hille IF. Deras säsong har också börjat bra
och en viktig målsättning i år
är att försvara DM-titeln. Tre
pass i veckan tränar gänget
tillsammans. I förväg är det
svårt att sia om utgången av
Mästarcupen. En del avgörs
av lottningen, men det räcker

ju att vara tvåa i gruppen efter
första dagen för att fortsatt
ha chans på att spela hem
pokalen. Regerande mästarna
från AIK är det såklart många
som tror på i förhand. De
18 tjejerna som representerar
föreningen tränar tillsammans
fyra gånger i veckan. Tidigare
under säsongen har de varit
och spelat en cup i USA och

Deltagande lag 2017
Adolfsbergs IK - Örebro, Närke
AIK - Solna, Stockholm
BIK SK - Härnösand, Ångermanland
Bollnäs GIF FF - Bollnäs, Hälsingland
Boo FF - Stockholm
Bullermyrens IK - Borlänge, Dalarna
Furulunds IK - Furulund, Skåne
Hertzöga BK - Karlstad, Värmland
Hille IF - Gävle, Gästrikland

senare under året väntar Gothia. Men det finns utmanare.
Furulunds IK representerar
Skåne och toppar för närvarande den högsta skåneserien
för tjejer födda 2002, dvs ett
år äldre tjejer. De har också
avancerat till semifinal i DM.
Även här blir det Gothia
senare i sommar.
Under den sista cupdagen ska
allt avgöras. Schemat avgörs

Lindsdals IF - Kalmar, Småland
Luleå SK/Notvikens IK - Luleå,
Norrbotten

Norrstrands IF - Karlstad, Värmland
Onsala BK - Onsala, Halland
Selånger FK - Sundsvall, Medelpad
Vänersborg FK - Vänersborg,
Västergötland
Ås IF - Krokom, Jämtland/Härjedalen

av rankingen i grupperna från
gårdagens spel. Placeringsmatcher inleder på morgonen och
ju närmare lunch vi kommer
så närmar vi oss prispallen.
För att orka också den sista
matchen gäller det att lagen
tränat bra under vintern.
Våra värmländska vänner från
Norrstrands IF har varvat
träning på gym med fotboll
på konstgräs. Tjejerna som
representerar föreningen ingår

i en stor juniorgrupp med
35 spelare. Tyvärr finns det,
trots vinterträningen, några
långtidsskadade spelare i laget
och målsättningen har skruvats ned något. Bollnäs som
är här för andra året i rad har
kommit igång lite sent med
matcherna och viss ringrost
kan skönjas. Men laget hoppas att man trampat igång nu
när Mästarcupen stundar. Ås
IF från Jämtland/Härjedalen
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NU KÖR VI!
har haft lite problem med att
finna gräs att träna på denna
kalla vår. Men tillsammans
med F02 och F04 har de
tränat inomhus och gjort det
bästa av situationen. Storsjöcupen väntar för dessa tjejer
efter Mästarcupen. Boo FF,
som har den högsta snittåldern i cupen, är mitt uppe
i tufft matchande i Sankt
Erikscupen i Stockholm och
kommer att spela Gothia
senare i sommar. Men först
ser de fram emot en härlig
fotbollshelg här i Karlstad.
Helt plötsligt är det över. Domaren blåser av finalen och
det blir inga mer utrop om
vilka lag som spelar på vilken
plan. Lagen radar återigen
upp sig framför läktaren på
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Ilanda IP och väntar på prisutdelningen. Där står tjejerna
från Lindsdals IF som nu
ska vända hem mot Kalmar
igen. En av deras spelare ska
snart få gå fram och hämta
pris som lagets spelare under
helgen som gått. Väl hemma
igen väntar fortsatt seriespel
mot tjejer som är ett år äldre.
Där står också tjejerna från
BIK som haft hela tre födelsedagar att stöka av i laget
under cupen. Åter hemma
i Härnösand väntar fortsatt
spel i serien och DM. Senare
i sommar blir det Mid Nordic
Cup i Timrå. En av tjejerna
från Adolfsbergs IK går just
fram och hämtar ett individuellt pris. Hennes gulsvarta
lagkompisar applåderar och
tänker att det var ett bra val.

Benen är trötta efter tuffa
matcher på få spelare. Nästa
vecka ska det bli skoj att träna
med tjejerna födda 02 som
vanligt. Hela gruppen ska
spela Gothia i F15 inom kort.
Man undrar också vad som
rör sig i huvudet på tjejerna
från Selånger under prisutdelningen. Har de fått ut all den
där träningen med styrka och
snabbhet de investerat i under
vinter och vår? De har till
exempel ägnat sig åt brottningsträning. Oavsett väntar
nu Mid Nordic Cup och nya
möjligheter att vinna matcher.
Vilket lag som lyfter pokalen
som avslutning på Mästarcupen 2017 avslöjas inte
här. Men om du är på plats
måndagen den 19 juni så kan
du få se med egna ögon!

Hitta program och resultat online: http://bit.ly/mastarcupen2017

10% RABATT
PÅ HELA
MENYN!

Granlidsvägen 4

054 - 53 12 22
ÖPPET:
Måndag - Fredag 1100 - 2200
Lördag - Söndag 1200 - 2200

Erbjudandet gäller
under cupen.

www.skarepizzeria.se

Vårblomman
SKÅRES BLOMSTERHANDEL

Skårevägen 67, Tel 054 - 53 02 20
info.varblomman@gmail.com
facebook.com/varblomman

ERBJUDANDE!

15%
rabatt
vid ett köptillfälle!
Gäller ej snittblommor, bröllops-, begravningsarrangemnag
samt redan sänkta varor. Giltigt tom 2017-06-30

NU ÄVEN KYLARBETEN!
Ni hittar oss på: vvs-designab.se
15

kia.com

Hämtning och lämning
är en materialsport
Vi på Kia tycker att det är de lite mindre fotbollshjältarna
som är de stora stjärnorna. För att inte tala om alla föräldrar
som håller fotbollssverige igång med skjuts till och från
träningar och matcher! Välkommen till din Kia-handlare!

1.7 CRDi DCT-7 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS FRÅN 313.800 KR

Kampanjpris från: 269.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 4.422 KR/MÅN*
Utrustad med bl.a. nyckelfritt system med startknapp, läderklädsel, elstolar fram, mittkonsol i pianolack, 19” aluminiumfälgar,
8” navigationssystem med backkamera, JBL® ljudsystem med
baslåda, parkeringssensorer fram och bak, autobroms, aktivt filöver vakningssystem, helljusassistans, skyltscanning, eluppvärmt
baksäte (ytterplatser), xenonljus, eluppvärmd läderratt,
farthållare, regnsensor och Bluetooth®.

Just nu får du 43.900 kr
i rabatt när du köper en
Kia Sportage 1.7 CRDi
DCT-7 i Special Edition.

KARLSTAD
KRISTINEHAMN
SUNNE
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Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/7 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och
gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utsläpp 119-166 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel
och miljöklass Euro 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Kia privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter.
Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i
priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

