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GULD I USA



OM LAGET

SPELARE

Hela laget vill börja med att tacka för förtroendet att få lämna detta förslag 
till er. Vi ber er ödmjukt att ägna några minuter till att läsa igenom det.

Vårt lag är deltog sommaren 2018 i Gothia Cup. Gothia Cup är världens största och mest 
internationella fotbollsturnering för ungdomar. Varje år deltar runt 1 700 lag från 80 
nationer.

Gothialaget spelade stolt i Örbys färger och kämpade sig framgångsrikt till en 
spännande åttondelsfinal. Tillsammans skapade laget en enastående kämpaglöd
och lagmoral som gjorde avtryck hos såväl spelare som ledare och publik. 

Som ett direkt resultat av lagets framgångar mottogs en inbjudan. Platinum Ranked 
City of Las Vegas Mayor’s Cup International Tournament vill att laget skall delta i deras in-
ternationella cup. (http://lvmayorscup.com/itournament/). Cupen går av stapeln i februari 
2019 i Las Vegas USA. 

Vår målmedvetenhet tror vi kan resultera i att vi banar väg för andra ungdomar att i 
framtiden kunna utmana fler internationella lag. På liknande sätt som vi gör nu. I Sverige 
likväl som utomlands. Är det något lag som kommer bana vägen och lyckas med uppgif-
ten är det vårt.

Efter en bra utvärdering från deltagandet i Gothia Cup, och några provträningar för nya 
spelare, har vi nu satt truppen till resan. Den består av ett härligt kompisgäng där 
samtliga besitter ett bra driv samt inställning för att lyckas. Stämningen är på topp och 
vi alla kommer ge allt för att få igenom våra mål. 

Alexander Nordin   Mittfältare/Back, IFK ÖRBY, Född -00 
William Kopp    Mittfältare, Fritsla IF, Född -00
Oscar Berntsson    Ytterback, Mölnlycke IS, Född -00 
Gustav Apelqvist    Forward, Rydboholms SK, Född -00
Nimai Österstam    Mittfältare, IFK ÖRBY, Född -00 
Aiden Park    Målvakt, IFK ÖRBY, Född -02
Filip Lundin Spasevski    Mittfältare, Hestrafors IF, Född -00 
Erik Persson    Mittfältare, IFK ÖRBY, Född -00
Oliver Josefsson    Mittback, IFK ÖRBY, Född -00 
Isak Persson    Back/Mittfältare, IFK ÖRBY, Född -00
John Blomqvist Salomonsson  Mittback/Forward, IFK ÖRBY, Född -00 
Anton Johansson    Mittfältare, IFK ÖRBY, Född -01
Ludwig Ragnewall   Målvakt, IFK ÖRBY, Född -00 
Wilhelm Nydén   Yttermitt, IFK ÖRBY, Född -01
Hampus Björkman  Mittback, Ahlafors, Född-01

Har ni frågor kan ni ringa Alexander Nordin 0760-15 20 80



DÄRFÖR ÅKER VI

BLI HJÄLTE OCH STÖTTA
Ni som privatperson eller företag kan bli en del av 

grabbarnas dröm och succé genom att sponsra dem 
med ett bidrag. Vi tackar er på förhand!

Chansen att få åka och spela en högkvalitativ turnering i USA är något alla ungdoms-
spelare drömmer om. 

Efter framgången med det tidigare Gothia-laget vill vi ta det till nya höjder. Kemin vi 
lyckades bilda under de förberedande veckorna samt under turneringen har varit 
magisk. Att kunna fortsätta utveckla banden mellan spelarna samt utvecklas på 
planen är vad denna resa har att erbjuda. Vi som lag ser detta som vårt livs resa. 
Det är någonting vi kommer göra allt för att det ska bli verklighet. Väl på amerikansk 
mark ska vi göra vårt yttersta för att spela den bästa fotbollen samt ta hem guldet till 
Sverige. 

Ett deltagande i USA betyder en extrem framgång för detta projekt. Ett projekt som 
kan gå hur långt som helst. Möjligheterna i både USA och hemma i Sverige är enorma 
för samtliga. Vi spelare har en dröm om att göra något som vi är riktigt stolta över och 
det här är vår chans. 

Ert bidrag sätts in på bankgiro 929-5791 eller Swisha 123-495 39 31. 
Märk inbetalningen med  ”LAS VEGAS” i meddelandet.

Har ni frågor kan ni ringa Alexander Nordin 0760-15 20 80

GULDPAKET
10.000:-

SILVERPAKET
5.000:-

BRONSPAKET
2.500:-

SUPPORTPAKET
500:-



Vi stöttar laget

2019 SKALL VI TA
GULD I USA!


