
 

ENGAGEMANG. Petra Rapp är ordförande i Föräldraföreningen, som bildades 1980 för att arbeta för 
barn- och ungdomsverksamheten i Västra Ingelstads IS. Foto: Markus Celander 

  

 

”Föräldrarnas engagemang är viktigt” 
Kycklingcupen i Västra Ingelstad har arrangerats i 30 år 
 

 
 

FOTBOLL. Varje år sedan 1980 har Föräldraföreningen i Västra Ingelstads IS arrangerat 
Kycklingcupen för klubbens barn och ungdomar som en avslutning på utomhussäsongen.  
 
I år deltog ett 70-tal spelare i åldern 7-15 år. Dock inte så många tjejer. 
– Vi har bara ett tjejlag och de är på konfirmation idag, de var jätteledsna att missa detta, säger 
Petra Rapp, som är ordförande i Föräldraföreningen. 
 
Föräldraföreningens huvudsyfte är att samla in pengar så att klubbens barn och ungdomar kan 
åka på träningsläger en helg på vårkanten varje år. Ett sätt att få in pengar är att arrangera olika 
cuper, varav Kycklingcupen är en. 
 
– Nu senast var vi på träningsläger i Klitterbyn i Ängelholm. Vi hyrde två bussar och åkte upp med 
cirka 120 barn och deras tränare och så mötte vi lokala lag däruppe. 
 
Kycklingcupen är mycket uppskattad bland de yngsta spelarna, förklarar Petra Rapp. 
– Lagen sätts ju ihop i blandade åldrar, och de små tycker det är så kul att få spela i samma lag 
som de större. 
 
Jörgen Offerlind är ungdomsansvarig i VIIS. Han var med och spelade den första Kycklingcupen 
1980. Nu sköter han grillen och tittar på när hans söner på 13 och 15 år deltar. 
 
– Sånt här betyder jättemycket för gemenskapen i klubben. Och så blir det lite av en folkfest i byn 
när vi serverar mat och folk kommer hit och tittar. 
 
Förädrarnas engagemang är viktigt, påpekar Petra Rapp. 
– Skulle inte de ställa upp och hjälpa till skulle vi aldrig klara att arrangera sådana här cuper. Vi är 
bara tio personer i Föräldraföreningen och hade aldrig klarat av att göra allting själva. 

 

 

GRILLANSVARIG. Jörgen Offerlind, ungdomsansvarig i VIIS, deltog själv som spelare i den 
första Kycklingcupen 1980. I år skötte han grillen medan hans söner for fram på planen. Foto: 
Markus Celander 

 



 

 

 

SPELARTRIO. Oskar Leveau, Tim Lundell och Oliver Kertes tyckte det var kul att spela ihop med 
de äldre spelarna. Foto: Markus Celander 

 

 

 

KYCKLINGCUPEN. Årets Kycklingcup spelades den 16 oktober. I cupen deltar Västra Ingelstads 
barn- och ungdomar i åldersmixade lag. Foto: Markus Celander 
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