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Tverlandet Cup - 4.-6. mai 2018
TVERLANDET IL FOTBALL HAR DEN GLEDE AV
Å INVITERE TIL TVERLANDET CUP 2018 
Velkommen
Vi gjentar suksessen med ei ny komprimert turnering som ikke er alt for stor. På nytt satser vi
på å lage en super turnering for barnefotballen, og vi håper at nettopp ditt lag kan komme til
oss på turnering i begynnelsen av mai neste år. Har dere ønsker om å for eksempel spille
kamper på èn dag, eller andre ønsker, skal vi forsøke å legge til rette for det.

Turneringsklasser
 Jenter og gutter 6 og 7 år spiller 3`er
 Jenter og gutter 8 og 9 år spiller 5`er
 Jenter og gutter 10 tom. 12 år spiller 7`er

Informasjon/regler
Vi følger NFF sine regler for turnering/Barnefotball og legger disse ut på nettsidene våre. Alle
får deltagerpremie.
 3`er kampene spilles ute på Tverlandet Kunstgress, men ved dårlig være kan vi flytte
de innendørs.
o Spilletid 12 min. Det anbefales 5 spillere per lag
o Minimum 4 kamper per lag (avhengig av antall påmeldte lag)
o Husk sko med hvite såler/ Innesko, hvis det blir innendørs 
 5`er kampene spilles ute på Tverlandet Kunstgress. (4+keeper)
o Spilletid 25 min. Det anbefales ca. 8 spillere per lag
o Minimum 4 kamper per lag (avhengig av antall påmeldte lag)
 7`er kampene spilles ute på Tverlandet Kunstgress. (6+keeper)
o Spilletid 25 min. Det anbefales ca. 10 spillere per lag
o Minimum 4 kamper per lag (avhengig av antall påmeldte lag)
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PÅMELDING


Påmelding gjøres her: https://www.profixio.com/reg/til-cup-2018
 Påmeldingsavgift: 3`er kr. 400.- pr lag. 5`er og 7`er lag kr. 900
 Påmeldingsfrist: 6 april.

KAMPPROGRAM
 Kampprogram offentliggjøres ca. en uke før turneringsstart og legges ut på vår
nettside http://www.tverlandetil.no/ - TIL CUP 2018
 Vi satser også på å sende dette ut til lagene per mail.

OVERNATTING
Har dere behov for overnatting i klasserom så ordner vi det. Det blir da en pris per pers på
klasserom. Tverlandet Skole er vegg i vegg med banen.

KIOSK
 Det vil være åpen kiosk både på kunstgresset og inne på kantina i skolen under hele
turneringa med muligheter for både turneringsmat, frukt og noe «ordentlig mat»

KONTAKTINFO
Har du noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med oss i turneringsledelsen, helst på epost: turnering@tverlandetil.no eller bare ring en av oss:
 Simon Olsen, mobil 46953970
 Magnus Svendsen, mobil 48132534
 Roger Olsen, mobil 99366330
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