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22-25 november 2019: Fulham – QPR
Fulham framkallar många sköna minnen hos oss som älskar engelsk fotboll. 
Vi är ett gäng som genom åren har charmats av den vid floden Themsen så 
vackert belägna arenan Craven Cottage. Så vad kan väl passa bättre än att 
höstens TIPSEXTRA-resa med Nickes.Com går till London, med just Fulham 
som en av parterna i resans huvudmatch? Mötet med Queens Park Rangers 
är ett klassiskt derby, men bara en av många intressanta matcher som spelas i
London denna späckade fotbollshelg (möjlighet finns att boka till extra matcher).
Vi laddar på puben, delar våra bästa fotbollsminnen med varandra och tar del 
av fotbollsexperten Per Malmqvist Stolts härliga anekdoter om lagen! Kort 
sagt – en nostalgidrypande resa som verkligen andas engelsk fotbollskultur. 

aBoende 22–25/11 i dubbelrum* 
på Royal National, inkl. frukost. 
 
aExklusivt VIP-paket med buffé 
till Fulham–Queens Park Rangers.   
 
aAndel i Stryktipssystem.

aPubuppladdning med quiz. 

aFotbollsexperten Per Malmqvist 
Stolt, författare till Tipsextra-boken, 
följer med som guide på resan!

Pris: från 3 895:- (flyg tillkommer).
*Enkelrumstillägg: 1 350:–.
Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Allt detta ingår i resan:
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Hotellet: The Royal National
Trevligt budgethotell med bra facilite-
ter. The Royal National är ett av Lon-
dons största hotel och har en utmärkt 
position i mysiga Bloomsbury, som är  
känt för sin arkitektur och sina museer.
Blott en längre målvaktsutspark från 
hotellet hittar du exempelvis entrén till 
berömda British Musem. På hotellet 
finns såväl restaurang och kafé/pizze-
ria som pub och bar. Rummen har TV, 
te-/kaffekokare och trådlöst internet.  

Arenan: Craven Cottage 
Fulham har en unik arena med flera ut-
märkande drag, inte minst den beröm-
da jaktstugan kring vilken Craven Cot-
tage en gång byggdes. Även fasaden 
på läktaren mot Stevenage Road på-
minner om förgångna tider liksom en-
plansläktarna i varje ände. Utsmyckad 
i klubbfärgerna svart och vitt och med 
en kapacitet på 25 000 åskådare, är 
Craven Cottage en av Englands char-
migaste och mest personliga arenor.

Destinationen: London
Det finns ett ordspråk som säger att om 
du är trött på London, så är du trött på 
livet. Vi på Nickes.Com har i så fall en 
bottenlös livstörst för vi tröttnar ALDRIG 
på London. Här finns alltid något nytt 
att se, göra och upptäcka. Framför 
allt om du gillar fotboll. Med hela 13 
lag i de två högsta divisionerna är 
London inte bara Storbritanniens, utan 
även fotbollens självklara huvudstad ...
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Din guide på resan: Per Malmqvist Stolt
Vi är stolta över att kunna presentera fotbollsexperten 
och författaren Per Malmqvist Stolt som guide på 
Tipsextra-resan. Den från Boden bördige men numera i 
Stockholm bosatte Per skriver och poddar om fotboll, är 
redaktör för och grundare av Old School Football på 
Svenska Fans och skriver på Everton svenska hemsida.
Vidare är han expert på engelsk fotboll hos Nickes.Com, 
skriver tal och twittrar flitigt om ämnen han brinner för. 

Till det sistnämnda hör förstås fotboll i allmänhet och en-
gelsk sådan i synnerhet. Det Per inte vet om fotbollen på
brittiska öarna är nog inte heller värt att ödsla energi 
på. Hans starka passion, enorma kunskapsbas och in-
tresseväckande berättarstil framkommer tydligt i boken
”Tipsextra – klubbarna, matcherna, spelarna” 
som utkom 2017 och som delvis var inspirationskällan till 
denna unika fotbollsresa. Ovan nämnda egenskaper 
kommer förstås väl till pass när nu Per ska axla rollen 
som guide på Tipsextra-resan. Lita på att han har många 
spännande historier och roliga anekdoter i rockärmen.

”Jag växte upp med Tips-
extra och sedan tog pas-
sionen för engelsk fotboll 
över mitt medvetna en 
stor del av dygnets vakna
timmar. Och så är det 
egentligen fortfarande. 
Jag bara låtsas tänka på 
annat, i en strävan att på 
något sätt ändå smälta in
i min omgivning ....”.

Så beskriver Per Malmqvist 
Stolt själv sin kärlek till 1970-,
80- och till viss del 90-talets engelska fotboll, som nådde 
oss genom det legendariska programmet TIPSEXTRA.

PER MALMQVIST STOLT är 
expert på engelsk fotboll. 

https://www.svenskafans.com/england/oldschool/


Bakgrund och historik:
För fotbollsnostalgikern är Fulhams hemmaarena Craven Cottage ett måste 
att besöka. Det är en av allt färre arenor som tar dig tillbaka till en era då 
fotbollen inte var så kommersialiserad. Hit tar vi dig på vår unika tipsextraresa  
hösten 2019 – en resa tillbaka i tiden och ett unikt tillfälle att besöka ett äkta 
West London Derby, när rivalen Queens Park Rangers kommer på besök.  

Fulham är en klassisk klubb, även om den aldrig riktigt lyckats nå hela vägen 
fram till ära och berömmelse. Bildad 1879 är ”The Cottagers” den äldsta 
London-klubben i The Football League. Några stora titlar har det aldrig blivit. 
Två förstaplatser i andradivisionen, en final i Europa League så sent som 2010 
och så den där FA-cupfinalen 1975 (förlust mot West Ham). Under årens lopp 
har dock en hel del stora spelare lirat i klubben. Utanför arenan står exempel-
vis statyn över Johnny Haynes, storstjärna för Fulham och England på 1950- 
och 60-talen. Trots att herrar som George Best, Bobby Moore, Rodney Marsh 
med flera dragit på sig Fulham-tröjan, är Haynes den ojämförligt störste.  

Queens Park Rangers är en av Fulhams största rivaler, tillsammans 
med Chelsea, Brentford och några andra grannar i västra London.  
”The Hoops” är en klubb som många svenskar tog till sitt hjärta un-
der säsongen 1975/76, då man nästan tog hem ligatiteln. Laget kryllade 
av stjärnor, såsom Gerry Francis och publikliraren Stan Bowles. Annars 
är ligacupsegern 1966/67 den främsta meriten. 1981/82 spelade QPR 
FA-cupfinal mot Tottenham och så har man ett par förstaplatser i andra- 

divisionen i meriltistan, såväl som en ligacupfinal 1985/86.  

Två rivaler som tillhör kulturbärarna i den engelska fotbollen, 
trots att de stora titlarna lyst med sin frånvaro. Eller kanske just 
därför, ty kärnan i fotbollen på den gröna ön handlar ofta om 
annat än titlar. Stämning, tradition, närheten till fansen och un-

derhållning, har genom årens lopp visat sig starkare än titlar. Få 
klubbar personifierar detta lika mycket som just Fulham och QPR. 
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Frågor och bokning
Nickes.Com 
Fordonsvägen 17
SE-553 02 Jönköping (SWE)
Phone: +46 36 14 14 43 
E-mail: sales@nickes.com

Flygresa och vidare transfer: 
Detta erbjudande är ett så kallat landpaket, exkl. flyg. 
Nickes.Com hjälper gärna till med bokning av flygresan. 
London har fem olika flygplatser: Heathrow Airport, 
Gatwick Airport, Stansted Airport, London City Airport 
och Luton Airport. Vårt utvalda hotell, Royal National, 
har direktförbindelse med Heathrow via tunnelbana 
(station Russel Square). Du kan själv söka fram bästa 
resrutt och aktuellt pris på: www.skyscanner.com
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Övrig information: 
Detaljerat dagsprogram och andra väsentliga detaljer 
kring resan kommer att förmedlas till samtliga resenärer 
i god tid före avresan. Nickes.Com står till förfogande 
för bokning av aktiviteter utanför ordinarie reseprogram.
Antalet platser på resan är begränsat. Först till kvarn!

http://www.skyscanner.com

