
   
 

    

 

 

 
Evenemangslista 2022                                    

  
Uppdaterad 2021-12-01 

 
ÖVERNATTNINGSEVENEMANG from 2022-01-01 
Observera att detta är en preliminär lista, såväl evenemang som antal skolor,  

matsalar och kök kan både tillkomma respektive utgå. Även ankomst- och avfärds-

datum kan komma att justeras. 

 

 
Göteborg Hockey Cup  jan 2022 
Lundby centralkök (Matlandet) 
 
Gothia Innebandy Cup 5-9 januari 2022 
Ascheberg 
Bernadotte Gymnasiet 
Burgården + kök och matsal 
Frölundaskolan + kök och matsal 
Hvitfeldtska Norra + kök och matsal 
Hvitfeldtska Södra 
ISGR 
Kvibergskolan + kök och matsal (reserv) 
Kålltorpsskolan + kök och matsal 
Lundenskolan Gamla 
Lundenskolan Nya + kök och matsal  
Schillerska 
 
Götalandsmästerskapet Friidrott 19-20 mars 
 
 
Goth Con 14-18 april 2022  
Ascheberg 
Hvitfeldtska N+ kök och matsal 
Hvitfeldtska S 
ISGR 
Schillerska 
Landala Sporthall 
 
Future Cup 14-18 april 2022 
Kålltorpsskolan 
Bernadottegymnasiet 
Burgården + kök och matsal 
Gamla Lundenskolan 
Nya Lundenskolan 
 
Soft Touch Open 22-24 april 2022 
Burgården 
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IBF Backadalen 30 april – 1 maj 2022 
Bernadottegymnasiet 
Burgården + kök och matsal 
 
Bohus Cup 13-15 maj 2022 
Burgården + kök och matsal 
Bernadottegymnasiet 
Hvitfeldtska Norra+ kök och matsal 
Hvitfeldtska Södra 
ISGR 
Schillerska 
 
Basketfestivalen (Högsbo Basket) 26-29 maj 2022 
Återkommer med uppdatering av skolor, kan bli förändringar under planeringen. 
Ascheberg 
Bernadottegymnasiet  
Burgårdens kök och matsal 
Flatåsskolan + frukostkök och matsal 
Frölundaskolan+ frukostkök och matsal +gymnastikhall 
Gamlestadsskolan + frukostkök 
Guldheden 
Hvitfeldska Norra + kök och matsal samt gymnastikhall  
Hvitfeldska Södra 
Hovåsskolan + frukostkök 
IES Burås + gymnastikhall 
ISGR 
Johannebergskolan + gymnastikhall 
Kvibergskolan + frukostkök + gymnastikhall 
Kålltorpsskolan + frukostkök + gymnastikhall 
Oscar Fredrik skolan + gymnastikhall 
Santosskolan + frukostkök och matsal 
Sannaskolan + frukostkök och matsal 
Schillerska + gymnastikhall 
Rosendalsskolan + frukostkök och matsal 
Önneredskolan + frukostkök 
 
Göteborg Cup Innebandy 26-29 maj 2022 
Bräckeskolan+ kök och matsal 
Jättestensskolan+ kök och matsal 
 
Göteborg Cup Fotboll 26-29 maj 2022 
Kålltorpskolan kök och matsal 
Nya Lundenskolan+ kök och matsal 
Ånässkolan+ kök och matsal 
 
Side by Side 17-23 juni 2022 
Ascheberg 
Burgården+ kök och matsal 
Hvitfeldtska N+ kök och matsal samt gymnastikhall 
Hvitfeldtska S 
ISGR+ matsal 
Schillerska 
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Musikfestivalen 23-30 juni 2022 
Hvitfeldtska N+ kök och matsal samt gymnastikhall 
Hvitfeldtska S 
ISGR 
 
Partille Cup vecka 27 2022 
Återkommer med uppdatering av skolor, kan bli förändringar under planeringen. 
 
Ascheberg 
Bernadottegymnasiet 
Bjurslättskolan 
Burgården+ tillagningskök och matsal 
Bräckeskolan +mottagningskök och matsal 
Frejaskolan+ tillagningskök och matsal  
Flatåsskolan +tillagningskök och matsal 
Fjällboskolan 
Frölundaskolan + tillagningskök och matsal 
Gamlestadsskolan+ tillagningskök och matsal 
Guldhedsskolan+ tillagningskök och matsal 
Gärdsåsskolan+ tillagningskök och matsal  
Hovåsskolan+ tillagningskök och matsal 
Hvitfeldska N+ tillagningskök och matsal 
Hvitfeldtska S 
IES Johanneberg+ tillagningskök och matsal 
ISGR 
Johannebergsskolan+ tillagningskök och matsal 
Jättestensskolan+ tillagningskök och matsal 
Katrinelund+ tillagningskök och matsal 
Kvibergskolan+ tillagningskök och matsal 
Kungsladugårdsskolan+ tillagningskök och matsal 
Kålltorpsskolan+ tillagningskök och matsal 
Kärralundsskolan+ frukostkök och matsal 
Lerlyckeskolan 
Lundby Centralkök (Matlandet) 
Lundenskolan Nya+ tillagningskök och matsal 
Lundenskolan Gamla 
Nordhemsskolan+ tillagningskök och matsal 
Oscar Fredrik skolan+ tillagningskök och matsal 
Påvelundsskolan 7-9 
Rambergsskolan+ tillagningskök och matsal 
Ramsdalsskolan +mottagningskök och matsal 
Rosendalsskolan+ frukostkök och matsal 
Sannaskolan+ tillagningskök och matsal 
Santosskolan+ mottagningskök och matsal 
Schillerska 
Skårskolan+ tillagningskök och matsal 
Talldungeskolan + frukostkök och matsal 
Toleredsskolan+ tillagningskök och matsal 
Torpaskolan+ tillagningskök och matsal 
Torslandaskolan +tillagningskök och matsal 
Utmarksskolan+ tillagningskök och matsal 
Ånässkolan + frukostkök och matsal 
Ängåsskolan 
Önneredsskolan + tillagningskök och matsal 



 

 4 

 
Gothia Cup v.29 16-24 juli 2022 
Ytterligare dagar kan bli aktuella för övernattning eller varuleveranser. 
Återkommer om vilka skolor men flertalet övernattningsskolor kommer att 
behövas. 
Återkommer med uppdatering av skolor, kan bli förändringar under planeringen. 
Askimskolan kök+matsal 
Angeredsgymnasiet kök+matsal 
Annedal mottagningskök + matsal 
Ascheberg 

Bernadottes Gymnasium 

Bjurslättsskolan 

Björkåsskolan 

Bräckeskolan mottagningskök + matsal 
Burgårdens Gymnasium kök + matsal 
Fjällboskolan 

Fjällbo C-kök kök + matsal 
Flatåsskolan kök + matsal 
Frejaskolan kök + matsal 
Frölundaskolan kök + matsal 
Gamlestadsskolan kök + matsal 
Guldhedsskolan kök + matsal 
Hovåsskolan kök + matsal 
Hvitfeldtska Norra kök + matsal 
Hvitfeldtska Södra 

IES Burås kök + matsal 
IES Johanneberg kök + matsal 
ISGR 

Johannebergsskolan kök + matsal 
Jättestenskolan kök + matsal 
Karl Johansskolan, endast dusch samt kök + matsal, 
Katrinelund kök + matsal 
Kungsladugårdsskolan kök + matsal 
Kvibergskolan kök + matsal 
Kålltorpsskolan kök + matsal 
Kärralundsskolan mottagningskök + matsal, 
Lerlyckeskolan 

Lundby Centralkök (Matlandet) + matsal 
Lundenskolan Nya kök + matsal 
Lundenskolan Gamla 

Nordhemsskolan kök + matsal 
Nordlycke kök + matsal 
Nya Påvelundsskolan kök + matsal 
Majornas vux + gymnastik 

Oscar Fredrik kök + matsal 
Rambergsskolan frukostkök + matsal 
Ramsdalsskolan 

Rosendalsskolan kök + matsal 
Sannaskolan mottagningskök + matsal 
Santosskolan + Santos gymnastik kök + matsal 
Schillerska 

Sjumila kök + matsal (reserv) 

Skårskolan kök + matsal 
Svartedalsskolan kök + matsal 
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Talldungeskolan kök + matsal 
Taubeskolan mottagningskök + matsal 
Toleredsskolan mottagningskök + matsal 
Torpaskolan kök + matsal 
Torslanda kök + matsal 
Trulsegårdskolan kök + matsal 
Tynnered kök + matsal 
Utbynäs mottagningskök + matsal 
Utmarksskolan kök + matsal 
Vättnedal frukostkök + matsal 
Ånässkolan mottagningskök + matsal 
Ängås 

Önneredsskolan tillagningskök + matsal 
 
Scandinavian Girls Elite Cup 5-7 augusti 2022 
Bernadottegymnasiet  
Burgårdens gymnasium + kök och matsal 
Katrinelundsgymnasiet + kök och matsal?? 
Hvitfeldtska N+ kök och matsal 
Hvitfeldska S 

 

Hvitfeldska gymnasiet går ej att boka 19-21 augusti då skolans 

Musikprogram fira 50 
 
Val i Sverige 11 september. Då dom flesta hallar och skolor kommer att 
vara uppbokade av Valkansliet. Blir svårt att ha cuper denna helg. 
 
Torslanda HK Kick Off september 2022 
Torslandaskolan+ kök och matsal 
 
Göteborg Cup Önnereds HK, september 2022 
Ascheberg 
Bernadottegymnasiet 
Burgården + kök och matsal 
Guldhedsskolan 
Hvitfeldtska Södra+ kök och matsal samt gymnastiksal 
Hvitfeldtska Norra 
ISGR 
Nya Lundenskolan 
Schillerska 
 
Gais Open v.44 2022 
Bernadottegymnasiet 
Burgården+ kök och matsal 
Hvitfeldtska Norra+ kök och matsal 
Hvitfeldtska Södra 
Katrinelund+ kök och matsal samt gymnastiksal 
 

Junior VM Ishockey 26 dec 2021 – 5 januari 2022 

Burgården + kök och matsal 
 
Norden Cup december 2022 
 


