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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 2005.

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. Vid ett och samma tillfälle 
går inbjudan ut till de utvalda lagen och 
bland de lag som anmäler sig lottar vi 
fram de deltagande lagen.  Precis som 
vanligt består årets startfält av 16 mycket 
kompetenta lag.

Cupen arrangeras 2019 för 23: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 jäm- 
bördigt 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 märktes direkt, när de första 
kontakterna togs inför premiäråret. 
Reaktionerna var odelat positiva och 12 
lag mötte upp till det första mästarmötet.

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 
delar av landet samt att få spela mycket 
fotboll mot bra motstånd under en hel 
helg. Under mästarcupshelgen är det 
tjejerna som får all vår uppmärksamhet. 
Känn er alla varmt välkomna!

Damsektionen i Hertzöga BK

VÄLKOMMEN TILL EN TRE  
DAGAR LÅNG FOTBOLLSFEST!

kia.com

Bränsleförbrukning blandad körning Kia Ceed SW 4,3-5,8 l/100 km och CO₂-utsläpp 111-132 g/km enligt körcykeln NEDC, 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp 136-143 
g/km enligt körcykeln WLTP; Kia Niro Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO₂-utsläpp 29 g/km enligt den kombinerade körcykeln NEDC, 1,4 l/100 km, CO₂-utsläpp 31 g/
km enligt den kombinerade körcykeln WLTP. Med reservation för eventuella tryckfel.

KARLSTAD
KRISTINEHAMN
SUNNE

Stolt billeverantör
till skjutsande 
föräldrar
De största fotbollsögonblicken är de  
du skjutsar till! Du hittar en rad tekniska 
nyckelspelare hos Wafab Bil.
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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. Förra säsongen 
spelade hon samtliga matcher i Dam- 
allsvenskan för Piteå. Tur att Ellen tränat 
på det där med pokaler i Mästarcupen. 
Som lagkapten var det hon som tog 
emot SM-pokalen inför hemmapubliken 
i Piteå. 

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 många ungdoms-
landskamper för mammans hemland. 

Annahita Zamanian

Förra sommaren spelade hon U20-VM 
med Frankrike. I Sverige spelade hon i 
Damallsvenskan med Kopparbergs 
Göteborg FC. Men sedan 2018 tillhör 
hon Paris Saint Germain där hon till 
exempel har spelat Champions League 
under den innevarande säsongen. 

EN TILLBAKABLICK 

Mästarcupen spelas alltså för tjugotredje 
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 Linköping, Tyresö och franska 
Montpellier. 

Segraren i den första cupen represente-
rade Västergötland som lite oväntat är 
ett av de distrikt som sällan deltagit i 
cupen. Blekinge, Skåne och Gotland är 
andra, kanske mer väntade, distrikt på 
den listan. Stockholm och Värmland är 
de två distrikt som haft representation 
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. 
14 av 22 segrare kommer från Stock-
holm. Av dessa ståtar AIK med åtta 
pokaler, varav de sex senaste är tagna 
2013-18. Frågan är vilket lag som kan 
stoppa AIK från sjunde raka i år?  Av 
övriga distrikt är det bara ett som 
lyckats vinna mer än en gång och det  
är Dalarna där Falu BS vann 2001 och 
Forssa BK vann 2003. Hemmaplan har 
visat sig vara svårspelat för de värmländska 
lagen som fortsatt längtar efter den 
första viktorian. 

Låt oss också titta lite närmare på 
årgångar 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 en 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 

Josefine Öqvist

Ellen Löfqvist

Forts.



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 lott-
ningen 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.se och studerat 
lottningen. Den sidan är för övrigt utmärkt 
för alla som vill se lottningen och sedan 
följa resultaten i realtid. 

Bland de lag som står uppradade för 
lottning på kvällen den 13 juni finns 
bland andra Jitex Mölndal. Senare 
under säsongen ska laget delta i såväl 
Kalles Kaviar som Gothia Cup. Strax 
bredvid står Frösö IF som kommer med 
en stor trupp. Föreningen har precis 
dragit igång en intressant satsning 
under namnet Frösömodellen. Den 
bygger på omfattande träningar riktade 
till samtliga spelare i föreningen, med 
fokus på teknik, målvakt/anfall, löpträ-

ning etc. Syftet är att ge varje spelare en 
större flexibilitet att anpassa sitt 
idrottande till skola, familj och framför- 
allt sin egen ambition. Mest rutinerade 
vad gäller lottning i Mästarcupen är 
troligtvis hemmaklubben Hertzöga. Att 
delta i Mästarcupen är förstås en stor 
grej för alla tjejer som spelar i klubben. 
Målsättningen för hemmaföreningen är 
att spela sitt eget spel också mot riktigt 
duktiga motståndare. 

Alla möter alla i gruppen och utifrån 
resultaten skapas fyra nya grupper inför 
andra dagens spel. Ettorna och tvåorna 
från första dagen samsas i två grupper 
och detsamma gäller för treorna och 
fyrorna. Återigen är det alla möter alla 
som gäller. I varje grupp skapas på så 
sätt en ranking ett till och med fyra. 
Kanske står Skultorps IF som en av fyra 
gruppsegrare efter första dagen? I så 
fall matchar de föreningens F04:or som 
gjorde en bra prestation under fjolårets 
cup. Lagets säsong har startat bra med 
spel i den tuffaste serien för F04 i 
Västergötland. Nästa cup på program-
met blir Skadevi Cup. Det ska också bli 
spännande att se hur första dagens spel 

NUUUUUUU KÖR VI!

Josefine Öqvist deltog alltså i Mästar- 
cupen redan 1997. En tjej som fortfarande 
är aktuell för det svenska landslaget är 
Loreta Kullashi som numera spelar i 
Eskilstuna United DFF. Loreta gjorde tio 
mål när hon vann Mästarcupen 2013 
med AIK. I sin A-landslagsdebut, som 
18-åring, gjorde hon två mål varav det 
första med sin första bolltouch i matchen. 

Det är inte bara blivande stjärnor i fotboll 
vi fått se under Mästarcupen. 2012 
spelade Hannah Flodman för Eskilstuna 
United DFF. Hon tillhör idag en av de 
största stjärnorna i handbollens elitserie. 
Året efter spelade QBIK från Karlstad i 
Mästarcupen. I det laget spelade Frida 
Swahn och Alexandra Terner som idag 
båda spelar i innebandyns elitserie för 
Karlstad IBF respektive KAIS Mora.  

Vilket framgår av denna korta tillbaka-
blick på cupens historia så är det ställt 
utom alla tvivel att det också den här 

Loreta Kullaschi

helgen finns många talangfulla tjejer på 
plats. Kanske är det just du som läser 
detta som kommer dra på dig en 
landslagströja i framtiden? 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!

50%
Rabatt på Super X-Shine
Ord. pris 359:– Rabatten ges i kassan mot denna kupong.  
Giltig t.o.m. 2019-08-31.

OKQ8 Våxnäsmacken,  
Hagalundsvägen 29, Karlstad  
Tel 054-218960.  
Mån–fre 6–22. Lör 7–22. Sön 8–22. 



Laget siktar på Gothia Cup senare i 
sommar och hoppas att de två armbrott 
och några muskelskador som stört 
under våren snart ska vara läkta. Bollnäs 
som är här för tredje året i rad har ganska 
nyligen kommit ut på gräset. Säsongen 
har ändå startat bra och fjolårets trupp 
är intakt med ytterligare ett par nya 
spelare som krydda. Laget hoppas att 
deltagandet i Mästarcupen kommer att 
bli ett minne för livet och att tjejerna ska 
få nya vänner ute i fotbolls-Sverige. 
Eskilstuna United har haft en seg för- 
säsong med kalla temperaturer och 
ishala konstgräsplaner. Men redan efter 
tre seriematcher märks stor skillnad på 
spelet och man går in i Mästarcupen 
med spänd förväntan. 

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 Ilanda IP och väntar 
på prisutdelningen. Där står tjejerna från 
IFK Kalmar som nu ska vända hem mot 
Småland 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 tjejerna i Småländska F15-elit.  
Där står också tjejerna från Herrestads 
AIF som är vana att vinna de matcher de 
spelar. Några spelare i laget har redan 
fått testa på spel i div 2 med förening-
ens A-lag. Efter sommarvilan kommer 
laget att åka till Helsingborg för att spela 
Eskilscupen. En av tjejerna från Forsby 
går just fram och hämtar ett individuellt 
pris. Hennes blåsvarta lagkompisar app- 
låderar och tänker att det var ett bra val. 
Benen är trötta efter tuffa matcher på 
relativt få spelare. Man undrar också vad 
som rör sig i huvudet på tjejerna från 
Lindö under prisutdelningen. Har de 

haft nytta av möjligheterna som deras 
fina anläggning ger med möjligheten att 
spela på konstgräs under hela vintern? 
Många av lagets tjejer har spelat 
tillsammans sedan boll och lek, men 
under Mästarcupen kompletterar också 
några yngre tjejer från föreningen. Vilket 
lag som lyfter pokalen som avslutning 
på Mästarcupen 2019 avslöjas inte här. 
Men om du är på plats söndagen den 
16 juni så kan du få se med egna ögon! 

DELTAGANDE LAG  
MÄSTARCUPEN 2019
Lag Distrikt

AIK Solna Stockholm  
 (Regerande   
 mästare)

Hertzöga BK Värmland  
 (Arrangörs- 
 förening)

Bollnäs GIF FF Hälsingland

Eskilstuna United DFF Södermanland

Forsby FF Västmanland

Frösö IF Jämtland/  
 Härjedalen

Herrestads AIF Bohuslän

IFK Kalmar Småland

IFK Skoghall Värmland

Jitex BK Göteborg 

Lindö FF Östergötland

Njurunda IK Medelpad

Onsala BK Halland

Skultorps IF Västergötland

Södra Sandby IF Skåne

Tyresö FF Stockholm

går för de spralliga och träningsvilliga 
tjejerna i Njurunda IK. Deras säsong har 
också börjat bra och en målsättning i år 
är att försvara DM-titeln. De ska senare i 
sommar också försöka försvara segern i 
Mid Nordic Cup. 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 15 tjejerna som repre- 
senterar föreningen tränar tillsammans 
fyra gånger i veckan. Tidigare under 
säsongen har de bland annat mött 
Atletico Madrid i den egna turneringen 
Lennart Johansson Academy Trophy. 
Men det finns utmanare. Södra Sandby 
representerar Skåne och tränar och 
spelar ofta tillsammans med killar. 
Tidigare i vår har de kommit trea i Nordic 
Invitational som spelades i Tyresö. 

Senare i sommar blir det Gothia Cup. 

Under den sista cupdagen ska allt av- 
göras. Schemat avgörs av rankingen i 
grupperna från gårdagens spel. Place-
ringsmatcher 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. Onsalas tjejer har 
bland annat testat träning på en slags 
vibrationsplatta, Power Plate. De har 
också testat några pass Toca som är  
en träningsmetod där ny teknologi 
används. Våra värmländska vänner från 
IFK Skoghall har varvat futsalspel med 
fotboll på konstgräs. Tjejerna som repre- 
senterar föreningen ingår i en stor grupp 
med 28 spelare. Många kombinerar 
fotboll med andra idrotter vilket ledarna 
ser positivt på. Tyresö från Stockholm 
har bland annat tränat kickboxning en 
gång i veckan under vintern som varit. 



 

Spela bowling för 100,-. 
Kupongen gäller 55 min bowling på en bana. 

Giltig till och med 30 september. 

Hos oss finns något alla! 
 Upptäck 3,500 m² restaurang och aktiviteter. 

Spela bowling, shuffleboard, boule mm. 

Se sommarens samtliga sportevenemang. 

Ny och supersmarrig meny sedan maj. 

 
KARLSTAD BOWLING AND GAMES 

Tingvallagatan 9•karlstad@olearys.se•olearys.se/karlstad 
•• 

Heja Hertzöga bk, lycka till i mästarcupen 2019!

Ledande teknikleverantör inom AV-teknik,
hem- och fastighetsautomation, digital signage och CATV/Fiber

FRAMTIDENS KOMMUNIKATION
Strokirk Landströms ingår från och med 1 Maj 2019 i Exakta Group AB

054-85 55 00, Bromsgatan 4a, 653 41 Karlstad
www.exakta.se

ISOLERINGS | KONCEPT
SVERIGE AB 

www.isoleringskoncept.se
KONTAKT:

Fredrik Klingvall
070-370 73 85

fredrik@isoleringskoncept.se



KARLSTAD  |  HAMMARÖ  |  FORSHAGA  |  KIL  |  GRUMS  |  SVENSKFAST.SE  |  TEL  054-21 10 00

Få koll på din bostad.
Boka en fri vädering.
EN AKTUELL VÄRDERING ÄR ALLTID ETT BRA VAL.
Drömmar förändras med tiden. Bostaden som kändes rätt igår, 
kanske upplevs annorlunda idag. När du letar efter nytt, förbereder 
vi försäljningen och ser till att bostaden är redo. När du är det. 
Att vara väl förberedd ger en riktigt bra affär. 

        Välkommen till oss med dina drömmar. Och dina frågor.

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
2017: AIK - Stockholm
2018: AIK - Stockholm

TIDIGARE SEGRARE  
I MÄSTARCUPEN

Segrare blev AIK från Stockholm efter att ha slagit Umedalens IF från Västerbotten 
med 3-1 i finalen. I matchen om tredjepris vann IK Waria från Östergötland över 
Skultorps IF från Västergötland med 1-0. I matchen om femte pris vann Västerås 
IK från Västmanland över Adolfsbergs IK från Örebro med 2-0.

RESULTAT FÖRRA ÅRET



F o r m g i v a r e  a n n a  q u i s t

b e s t ä l l  d i n  e g e n

U N I K A  T A V L O R " T V Ä R G A T A " " F O T B O L L S L A G "

w w w . a n n a q u i s t . s e
f a c e b o o k :  F A Q  -  F o r m g i v a r e  a n n a  q u i s t
i n s t a g r a m :  k o n s t i k e r a m i k

Drömmer du om friheten att kunna ta dig till vänner, 
skola och träningar på ett enkelt och  
smidigt sätt.
 
För att köra en mopedbil behöver  
du endast ett körkort i kategori  
AM. Mopedbil.one arbetar med  
försäljning, service och reparationer  
av mopedbilar. 

LÅT DRÖMMEN BLI VERKLIGHET!

Välkommen att besöka oss i Skåre  
Rådalsvägen 13. Tel. 054-454 09 90

FRÅN  

15 ÅR!

Örsholmsgatan 4, 652 21 Karlstad
054-53 06 00

www.salosmarkiser.se

Vi har en gedigen 
och mångårig erfarenhet 
inom solskyddsbranchen



Bostadsventilation 
i världsklass

swegon.se

Var rädd om dina barn!
Många bostäder idag har för dålig ventilation och 40 procent av alla 
barn har problem med astma eller allergi. Genom god ventilation går 
det att halvera risken att barn utvecklar dessa sjukdomar. 
 

Vi levererar produkter för ett inomhusklimat i världsklass.



 

Ilanda industriområde Betongvägen 2 653 50 Karlstad Tel: 076- 285 94 47 

 öppet: måndag-fredag 8:00-18-00 lördag 10:00-17:00 www.ilandacarwash.se  

Utvändig tvätt Från 150:- 

Rengöring av bil utvändig handtvätt, invändig rengöring, dammsugning, 

fönsterputs, mättvätt, tvätt av mellan dörrkanter, torkning,  Från 250:- 

Vaxning, utvändig och invändig tvätt,  Från 799:- 

Helrekonditionering av bil inkl. polering, motortvätt, invändig rengöring, 

samt lackförsegling, Från 1700:- 

Vi har Däckhotell och däckskifte vi säljer även nya däck  

  

Välkommen till Karlstads  
trevligaste optiker!

Tel 054-57 12 57
Råtorpsvägen 53.

 
ÖPPET:

Vardagar: 11.00–21.00
Lördag & Söndag 12.00–21.00

www.ratorpspizzeria.se

@Råtorps Pizzeria

Fjärrviksvägen 18
Tel: 054-53 43 00
www.kttmotor.se

Självklara  
valet!

LOGOTYPE UTAN SKUGGA   eps



www.skogaholmsfarg.se 
Skogaholmsvägen 7 

054-57 19 12

Vi på Aluminiumservice 
skräddarsyr och måttillverkar 

glaspartier 
 efter dina önskemål! 

Förläng sommarkänslan med 
ett oisolerat skjutparti. 

 
Ring oss på: 054 85 02 28  

eller besök oss i Skåre 
Almars färjeväg 301  

www.aluserv.se 

 

Tel 054-53 12 22
 

ÖPPET:
Alla dagar: 11.00–22.00

Lördag & Söndag 12.00–22.00

Dags att välja
förskola
eller skola?
Stellatus har båda.

För mer information se:
forskola.stellatus.com  | stellatus.com

v i s u a l i s e r i n g  p r o j e k t e r i n g  s a m o r d n i n g

återförsäljare av  
orbea cyklar

Barncyklar
MTB

Elcyklar
Racer

Serviceverkstad/butik
Varmt välkomna

 

Matbröd, Kaffebröd, Tårtor, Bakelser, Smörgåsar och Smörgåstårtor 

 Fika här eller ta med. Råtorpsvägen 22 

 

Matbröd, Kaffebröd, Tårtor, Bakelser, Smörgåsar och Smörgåstårtor 

 Fika här eller ta med. Råtorpsvägen 22 

KÖP MER  
BETALA MINDRE 

 
20 kr rabatt vid köp av  

minst ett kilo godis 

Gäller till och med 16 juni.

Klipp & ta med kupongen  
till butiken 

Fabriksförsäljning Ilanda

✁



Mer tid för mingel 
med gästerna?

Låt o�  fi xa festmaten! 
Fråga o�  om catering.

med gästerna?
Låt o�  fi xa festmaten! 
Fråga o�  om catering.Fråga o�  om catering.

Christina & Sven-Uno

Skåre
Skåre

7–22 Alla dagar
nästan•


