
 
-vestlandets høst-turnering

 

Arrangeres for 41. gang 26.-28. oktober

-Cup 2018PÅMELDING:

Gullhaugen Trykkeri a.s

Påmelding, se egen link: www.djerv1919.no innen 1. oktober. NB! Betaling av A og B kort innen 8 . oktober.

-Cup 2018

Telefon 52 70 90 50

E-post: post@gullhaugen.no

100% kunstgress!!

           FOTBALLCUP
GUTTER 16 år • JENTER 15/16 år 

SMÅGUTT 13 år og 14 år • SMÅJENTER 13 år og 14 år

-Cup 2004
-vestlandets høst-turnering

Velkommen til

   Haugesund
26.-28. oktober

NB! Det tas forbehold om nok lag i hver klasse.

Mat og overnatting:
A-kort: (Kr. 650,- pr. pers.)
B-kort: (Kr. 600,- pr. pers.)

Klasser:

16 års Klasse gutt…………………… f. 02

15 års Klasse gutt …………………... f. 03

15/16 års Klasse jenter …………… f. 02/03

14 års Klasse småjenter…………… f. 04

13 års Klasse småjenter…………… f. 05

14 års Klasse smågutt……………… f. 04

13 års Klasse smågutt……………… f. 05
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Haugesund
Sparebank Cup

2018

Haugesund 
Sparebank Cup

2018
Haugesund Sparebank ønsker alle spillere, trenere 
og støtteapparat, familie, venner og publikum hjertelig
velkommen til Haugesund Sparebank-cup 2018. 

Haugesund Sparebank har i mange år vært en viktig
samarbeidsparter for lag og foreninger som retter sitt 
arbeid mot barn og unge. Vi vet hvor viktige disse 
klubbene er for barn, ungdom og voksne, 
og vi er stolt over at vi i år kan ønske velkommen 
til Haugesund Sparebank-cup! 

Fotball er en populær idrett med stor deltagelse og 
engasjement i alle aldersgrupper. Gjennom serier 
og cuper får lagene målt krefter mot hverandre, men det
viktigste er likevel at aktivitetene skaper samhold og glede
og at vennskap utvikles både i og over klubbgrensene. 

Vi ønsker alle spillere, frivillige og arrangøren lykke 
til med cupen og arrangementet. Samtidig ønsker vi
å rette en stor takk til  alle ildsjelene i distriktet
som hvert år legger ned et stort arbeid for den 
oppvoksende generasjon. Dere gjør en fantastisk 
og uvurderlig innsats og er en av de viktigste årsakene
til at vi har så mye flott ungdom her i landet. 

Lykke til og ha det gøy! 

Sees

André Sæbø
Markedssjef

Haugesund Sparebank

De innledende kampene starter fredag 26.10
A og B finalene spilles søndag ettermiddag. 
Kun lokale lag spiller fredagen. En leder fra hvert lag,
måmøte i sekretariatet, min. 1/2 time før 
første kamp. Husk spillerliste. 

NB!: Tilreisende lag må beregne kampstar t
innen kl. 1 0 .0 0  lørdag morgen

Tidsplan

Spilleberettigelse

Spilletid/reglement

Spillesystem

Baner
Kampene blir kun spilt på  gode kunstgressbaner. 
Innkvarterte lag  uten egen transport kan bli 
transportert til banene, 1 stk. 16 seters buss pr.
lag.

Påmeldte lag blir inndelt i puljer på à 4
lag som spiller enkel serie. Både A og B sluttspillet
spilles som cup. De 2 beste går videre til
A sluttspillet. De øvrige går til B-sluttspillet.
Vi forbeholder oss retten til tilpasning i forhold
til antall lag og kampoppsett forøvrig. 
Det spilles 9-er fotball i 13 årsklassen.

Det kan benyttes så mange innbyttere man
ønsker. En spiller kan kun delta på ett lag i
turneringen. Turneringen vil bruke
NFFs reglement og aldersgrenser. I enkelte tilfeller
kan det søkes dispensasjon.

Premiering

Finalelagene i A-sluttspillet vil bli tildelt pokal til
klubben, og premie til max 18 spillere.
I B-sluttfinalene vil lagene bli tildelt pokal.

I innledende kamper og sluttspill spilles det
2 x 20 min. i alle klasser. Sluttspill A og B spilles 
som i innledning. Ved uavgjort spilles det 
1 x 10 min. sudden death deretter loddtrekning. 

Reglement innledende kamper:
1. Flest poeng
2. Størst målforskjell.
3. Flest scorede mål.
4. Innbyrdes oppgjør

Innkvartering skjer på skoler i Haugesund,
med liten gangavstand til Haugesund idrettspark. 
Deltakerne må selv ha med sovepose og 
liggeunderlag.
De lag som overnatter på skoler, er forpliktet til å
ha minst en leder som overnatter med spillerne. 
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å 
tilberede mat på skolene. Det vil være kiosk på 
skolene hvor man får kjøpt mineralvann og pølser
etc. 

Innkvartering

Bespisning

Påmeldingsgebyr alle klasser kr. 1500,-
Bet.frist for påmeldingsgebyr er  1. oktober.
Betaling av A og B kort er 8. oktober.
Forevis kvittering ved innsjekking.

Bankgiro 3240.06.17251
Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke!
Påmelding skjer via egen link:

www.djerv1919.no –  innen 1. oktober

NB! Arrangør tar forbehold om at enkelte klasser
kan bli fulle før påmeldingsfrist har gått ut.
Ingen lag er påmeldt,  før egen bekreftelse 
fra arrangør.

Påmelding

All korrespondanse vedrørende turneringen 
adresseres til:

E-mail cup@djerv1919.no

Sekretariat

Diverse informasjon

BENYTT VÅRE 
GODE CUPTILBUD
Det vil være kafè på skolene og i Djervhallen.

Svømming
Gratis svømming for alle tilreisende lag (A+B kort), 

lørd. mellom kl. 11 og 17. Husk badehette, badetøy osv.
Rekvisisjon fås på Djervhuset.

Diskotek i Djervhallen
Lørdag kl. 20.00 - 22.30

Oppdateres på:
www.djerv1919.no

Bespisning vil foregå i Djervhallen like ved 
skolene. Det serveres 3 måltider lørdagen 
og 2 måltider søndagen. Utenom vil det være kafè i
Djervhallen.
A-kort: Pris for overnatting fredag/søndag inkl. 5
måltider kr. 650,- pr. spiller/leder.
B-kort: Overnatting lørdag/søndag inkl. 4
måltider kr. 600,- pr. spiller/leder.
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